
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 sa 210. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 19. svibnja 2021. godine  
 

Ad 5. 

Na temelju članka 33. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 26. Statuta Pravnog 

fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće, donijelo je 

Mišljenje i prijedlog 

Dr. sc. Marissabell Škorić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice. 

Predlažemo Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor dr. sc. Marissabell Škorić u znanstveno zvanje 

znanstvene savjetnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo. 

Ad 6. 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci te  na prijedlog Stručnog povjerenstva Fakultetsko 

vijeće donijelo je sljedeću  

O d l u k u 

1. Nikolina Grković, iz Rijeke, Drage Gervaisa 60, bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz 

znanstvenog područja društvenih znanosti, polje pravo, na Katedri za Upravno pravo na određeno vrijeme do 

povratka privremeno odsutne zaposlenice. 

2. Za institucijskog mentora imenuje se prof. dr. sc. Dario Đerđa. 

Ad 7. 

Vijeće Pravnog fakulteta u Rijeci temeljem članka 33. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

te članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, donijelo je sljedeću  

O d l u k u 

1. Pokreće se postupak izbora doc. dr. sc. Petre Perišić za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice 

u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

 2.1 prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, predsjednica, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.2 prof. dr. sc. Davorin Lapaš, član, Pravni fakultet u Zagrebu, 

 2.3 izv. prof. dr. sc. Sandra Fabijanić Gagro, članica, Pravni fakultet u Rijeci. 

Ad 8. 

Vijeće Pravnog fakulteta u Rijeci temeljem članka 33. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

te članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, donijelo je sljedeću  

O d l u k u 

1. Pokreće se postupak izbora doc. dr. sc. Ive Tuhtan Grgić za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene 

suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

 2.1 prof. dr. sc. Dorotea Ćorić, predsjednica, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.2 prof. dr. sc. Jasenko Marin, član, Pravni fakultet u Zagrebu, 

 2.3 prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača, članica, Pravni fakultet u Rijeci. 

Ad 9. 

Vijeće Pravnog fakulteta u Rijeci temeljem članka 33. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

te članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, donijelo je sljedeću  

O d l u k u 

1. Pokreće se postupak izbora doc. dr. sc. Nives Mazur Kumrić za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene 

suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

 2.1 prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, predsjednica, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.2 prof. dr. sc. Davorin Lapaš, član, Pravni fakultet u Zagrebu, 

 2.3 izv. prof. dr. sc. Sandra Fabijanić Gagro, članica, Pravni fakultet u Rijeci. 

Ad 10. 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, te na prijedlog voditelja Specijalističkog diplomskog 

stručnog studija Javne uprave prof. dr. sc. Daria Đerđe Fakultetsko vijeće  na svojoj 210. sjednici održanoj 19. 

svibnja 2021. godine donosi sljedeću 

O d l u k u 

I. 

Raspisuje se Natječaj za upis u I. akademsku godinu 2021/22. na  Specijalistički diplomski stručni studij javne 

uprave. 

II. 

Tekst natječaja čini sastavni dio ove Odluke. 

 

 

 

 

 



IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 sa 210. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 19. svibnja 2021. godine  
 

Ad 11. 

Na temelju Sporazuma o uređenju međusobnih prava i obveza zaključenog između Sveučilišta u Rijeci i 

Pravnog fakulteta u Rijeci dana 29. ožujka 2021. godine (klasa: 643-02/21-01/1, urbroj: 2170-57-01-21-4) 

Vijeće Pravnog fakulteta u Rijeci na prijedlog voditelja Poslijediplomskog specijalističkog studija 

Kriminalističko istraživanje (dalje: Studij) prof. dr. sc. Petra Veića, donosi sljedeću  

O d l u k u 

I. 

Studentima Poslijediplomskog specijalističkog studija Kriminalističko istraživanje Sveučilišta u Rijeci 

odobrava se prijelaz i upis na Poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističko istraživanje Pravnog 

fakulteta u Rijeci.  

Ova Odluka čini sastavni dio Zapisnika. 

Ad 12. 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko  vijeće Pravnog fakulteta u Rijeci donosi 

Odluku o ustroju i radu uredništva Zbornika Pravnog fakulteta u Rijeci  

Ovom odlukom uređuje se sastav, način izbora i razrješenja te način rada i odlučivanja Uredništva Zbornika 

Pravnog fakulteta u Rijeci (dalje: Uredništvo). 

Odluka o ustroju i radu uredništva Zbornika Pravnog fakulteta u Rijeci čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

Ad 14. 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće na svojoj 210. sjednici, održanoj 

19. svibnja 2021. godine, donijelo je sljedeću 

O d l u k u 

I. 

Nositeljicama  predmeta „Pravni aspekti Europske unije“ programa cjeloživotnog obrazovanja Pravnog 

fakulteta u Rijeci ,,EU Law and Economy Summer School (ELESS)" imenuju se: 

 1. izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić,  

 2. doc. dr. sc. Adrijana Martinović. 

II. 

Imenovane nositeljice odgovorne su osobe za provedbu navedenog programa iz točke I. 

Ad 15. 

Na temelju članka 12. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta u Rijeci, 

Fakultetsko vijeće donosi sljedeću  

O d l u k u 

1. Imenuje se Stegovno povjerenstvo u sastavu: 

 1.1. prof. dr. sc. Eduard Kunštek, predsjednik, prof. dr. sc. Petar Veić, zamjenik, 

 1.2. prof. dr. sc. Dionis Jurić, član, izv. prof. dr. sc. Loris Belanić, zamjenik, 

 1.3. doc. dr. sc. Ines Matić Matešković, članica, dr. sc. Mariza Menger, zamjenica. 

2. Povjerenstvo iz točke 1. imenuje se na vrijeme od 3 godine od dana donošenja ove Odluke. 

Ad 16. 

Na temelju članka 26. Statuta Sveučilišta u Rijeci, Pravnog fakulteta (dalje: Fakultet) Fakultetsko vijeće na 

svojoj 210. sjednici održanoj 19. svibnja 2021. donosi sljedeću  

Odluku o dopuni Pravilnika o nagrađivanju studenata 

Članak 1. 

U članku 4., stavku (2) Pravilnika iza riječi „na kraju studija“ dodaje se „, ukoliko tijekom studija nisu ponavljali 

niti jednu godinu studija,“. 

U prvoj alineji iza riječi „(SUMMA CUM LAUDE Magistar)“ dodaju se riječi „ukoliko ima prosjek 

ocjena položenih ispita tijekom studija 4,5 ili više;“ 

U drugoj alineji iza riječi „(MAGNA CUM LAUDE Magistar)“ dodaju se riječi „ukoliko ima prosjek 

ocjena položenih ispita tijekom studija 4,0 ili više;“ 

U trećoj alineji iza riječi „(CUM LAUDE Magistar)“ dodaju se riječi „ukoliko ima prosjek ocjena 

položenih ispita tijekom studija 4,0 ili više;“. 

Članak  2. 

Ova Odluka o dopunama stupa na snagu osmog dana od dana objave. 

 

 

 


