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E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  
 

 
 
 

OSOBNI PODACI 
 

Ime i prezime dr. sc. Dario Đerđa 
Adresa Rijeka, Hahlić 6 
Telefon +359 51 359 672 

Elektronička pošta dariod@pravri.hr 
Državljanstvo Hrvatsko 

Datum rođenja 27. studeni 1974. 
Matični broj iz Upisnika znanstvenika 244391 

 
RADNO ISKUSTVO 

 
• Datumi (od – do) 1. listopada 2017.  – nadalje 

Ustanova obavljanja dužnosti Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Funkcija prodekan za poslovne odnose 

Područje rada pravo: vođenje računa o poslovanju Fakulteta, priprema prijedloga ugovora i drugih općih akata, 
predstavljanje Fakulteta i sl. 

 
• Datumi (od – do) 25. listopada 2016. – nadalje  

Ustanova zaposlenja  Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Naziv radnog mjesta  redoviti profesor 

Funkcija predstojnik katedre 
Područje rada upravno pravo i uprava: priprema nastavnih materijala, ispita i drugih testiranja, izvođenje vježbi, 

seminara, predavanja i provedba ispita, znanstveno-istraživački i stručni rad, planiranje 
aktivnosti na katedri, organizacija rada članova katedre i sl. 

 

• Datumi (od – do) 1. srpnja 2013.  – 27. travnja 2017. 
Ustanova obavljanja dužnosti  Sveučilište u Rijeci 

Funkcija pomoćnik rektora Sveučilišta u Rijeci za organizacijsko-pravne aspekte 
Područje rada upravno pravo i uprava: izrada prijedloga općih i pojedinačnih odluka, osmišljavanje pravnih 

modela za provedbu određenih aktivnosti, vođenje računa o ustroju Sveučilišta, savjetovanjem 
rektora o pravnim i ustrojstvenim pitanjima i sl. 

 
• Datumi (od – do) 1. listopada 2008.  – 30. rujna 2017. 

Ustanova obavljanja dužnosti Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Funkcija prodekan za stručni studij 

Područje rada upravno pravo i uprava: vođenje računa o ustroju i izvođenju studija, rješavanje studentskih 
zahtjeva uz primjenu upravnoga postupka, izrada novih te izmjena i dopuna postojećih studijskih 
programa, izrada prijedloga općih i pojedinačnih odluka, predstavljanje Fakulteta i sl. 

 
• Datumi (od – do) 29. lipanj 2011.  – 24. listopada 2016. 

Ustanova zaposlenja  Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Naziv radnog mjesta  izvanredni profesor 

Funkcija predstojnik katedre 
Područje rada upravno pravo i uprava: priprema nastavnih materijala, ispita i drugih testiranja, izvođenje vježbi, 

seminara, predavanja i provedba ispita, znanstveno-istraživački i stručni rad, planiranje 
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aktivnosti na katedri, organizacija rada članova katedre i sl. 
 

• Datumi (od – do) 15. studeni 2006. – 28. lipanj 2011. 
Ustanova zaposlenja  Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Naziv radnog mjesta  docent 

Funkcija predstojnik katedre 
Područje rada upravno pravo i uprava: priprema nastavnih materijala, ispita i drugih testiranja, izvođenje vježbi, 

seminara, predavanja i provedba ispita, znanstveno-istraživački i stručni rad, planiranje 
aktivnosti na katedri, organizacija rada članova katedre i sl. 

 
• Datumi (od – do) 26. srpanj 2005. – 14. studeni 2006.  

Ustanova zaposlenja  Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Naziv radnog mjesta  viši asistent 

Područje rada upravno pravo i uprava: priprema nastavnih materijala, ispita i drugih testiranja, izvođenje vježbi, 
seminara i predavanja, znanstveno-istraživački i stručni rad 

 
• Datumi (od – do) 25. rujan 2002. – 25. srpanj 2005. 

Ustanova zaposlenja  Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Naziv radnog mjesta  asistent 

Područje rada upravno pravo i uprava: priprema nastavnih materijala, izvođenje vježbi i seminara, znanstveno-
istraživački i stručni rad 

 
• Datumi (od – do) 1. listopad 1998. – 24. rujan 2002. 

Ustanova zaposlenja  Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Naziv radnog mjesta  mlađi asistent 

Područje rada upravno pravo i uprava: priprema nastavnih materijala, izvođenje vježbi i seminara, znanstveno-
istraživački i stručni rad 

 
• Datumi (od – do) 15. svibanj 1998. – 30. rujan 1998. 

Ustanova zaposlenja  Visoka škola za glazbenu umjetnost „Ino Mirković“ s pravom javnosti 
Naziv radnog mjesta  tajnik visoke škole 

Područje rada upravno i radno pravo: izrada općih akata ustanove, vođenje računa o zakonitosti rada 
ustanove, savjetovanje čelnika o poduzimanju pravnih radnji, upravljanje stručnim službama, 
upravljanje prostorom ustanove, izdavanje uvjerenja, kadrovski poslovi, drugi pravni i opći 
poslovi i sl. 

 
ŠKOLOVANJE 

 
Datum 1. listopad 2002. – 15. srpanj 2005. 
Mjesto Split 

Ustanova Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu 
Zvanje doktor pravnih znanosti 

 
Datum 1. listopad 1998. – 21. veljača 2002. 
Mjesto Zagreb 

Ustanova Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
Zvanje magistar pravnih znanosti 

 
Datum 1. listopad 1993. – 17. prosinac 1997. 
Mjesto Rijeka 

Ustanova Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Zvanje diplomirani pravnik 
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Datum 1. rujan 1989. – 15. lipanj1993. 
Mjesto Rijeka 

Ustanova Gimnazija Andrije Mohorovičića 
 

Datum 1. rujan 1985. – 15. lipanj 1989. 
Mjesto Rijeka 

Ustanova Osnovna škola Kozala 
 

Datum 1. rujan 1981. – 15. lipanj 1985. 
Mjesto Rijeka 

Ustanova Osnovna škola Belveder 
 

USAVRŠAVANJE 
 

Godina svibanj – srpanj 2001. 
Mjesto  Regensburg, Njemačka 

Ustanova Universität Regensburg 
Područje europsko pravo 

 
EDUKACIJE 

 1. Program cjeloživotnog obrazovanja „Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN (engleski 
kao jezik visokoškolske nastave)“, ECTS: 8, u organizaciji Filozofskog fakulteta u Rijeci, 
svibanj-lipanj 2016. 

2. Program cjeloživotnog obrazovanja „Kako napisati znanstveni rad na engleskom jeziku“, 
ECTS: 1, u organizaciji Filozofskog fakulteta u Rijeci, travanj 2016. 

3. Projektni stručni seminar za nastavno osoblje u svrhu unaprjeđenja poznavanja 
razumijevanja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta 
J. J. Strossmayera u Osijeku, 24. i 25. rujan 2015. 

4. „Nomotehnika i recepcija europskih propisa u nacionalni pravni sustav – francuski primjer“, 
u organizaciji Ministarstva Uprave Republike Hrvatske, Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Splitu, Državnog savjeta Francuske Republike i Centra za europsku dokumentaciju i 
istraživanja „Robert Schumann“ u Splitu, 30. lipanj 2014. 

5. Radionica „Izrada nastavnih programa prema pristupu temeljenom na ishodima učenja“, u 
organizaciji Sveučilišta u Rijeci, 12. i 13. veljače 2008. 

6. Radionica „Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija“, u organizaciji 
Agencije za znanost i visoko obrazovanje, 17. srpnja 2006. 

7. Radionica „Designing or Redesigning a Course“, u organizaciji Udruge za razvoj visokog 
školstva „Universitas“ i Sveučilišta u Rijeci, 15. listopad 2001. 

8. Radionica „Effective Teaching for Active Learning“, u organizaciji Udruge za razvoj visokog 
školstva „Universitas“ i Sveučilišta u Rijeci, 24. lipanj 2001. 

 
OSOBNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE 
 

Materinji jezik hrvatski 
 

Strani jezici 
 

Jezik engleski 
Govori odlično 

Piše odlično 
Čita  odlično 

 
Jezik njemački 

Govori dobro 
Piše dobro 
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Čita  dobro 
 
 

SOCIJALNE VJEŠTINE I 
KOMPETENCIJE 

1. član radne skupine za izradu prijedloga Zakona o općem upravnom postupku, od 31. ožujka 
2008. do 27. ožujka 2009. godine; 

2. član povjerenstva za izradu nacrta prijedloga Zakona o upravnim sporovima, od 16. veljače 
2009. do 29. siječnja 2010. godine; 

3. predsjednik Odbora za upravni postupak i upravna pojednostavljenja Ministarstva uprave od 
2. travnja 2012. do 23. studenog 2015. godine; 

4. član Uredništva časopisa Hrvatska pravna revija: časopis za promicanje pravne teorije i 
prakse, od 1. kolovoza 2014. godine nadalje; 

5. član Uredništva časopisa Hrvatska javna uprava, od 1. siječnja 2006. do 31. prosinca 2010. 
godine; 

6. potpredsjednik Povjerenstva za akreditaciju studijskih programa Sveučilišta u Rijeci, od 14. 
srpnja 2009. do 17. srpnja 2015. godine; 

7. potpredsjednik Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih 
kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci od 2006. do 2011. godine; 

8. član Odbora za statutarna i pravna pitanja Sveučilišta u Rijeci, od 20. ožujka 2018. godine 
nadalje; 

9. član Stručnog vijeća Centra za studije Sveučilišta u Rijeci od 2008. godine do 2017. godine; 
10. član Stručnog vijeća za financijsko poslovanje Sveučilišta u Rijeci od 18. srpnja 2017. 

godine; 
11. član Vijeća časti Sveučilišta u Rijeci, od 2015. godine do 2017. godine; 
12. član Izvršnog odbora Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava 

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 8. prosinca 2017. godine nadalje; 
13. član Upravnog odbora Hrvatske udruge za poredbeno pravo od 2012. do 20. prosinca 2017. 

godine; 
14. član Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske 

akademije znanosti i umjetnosti, od 28. lipnja 2017. godine nadalje; 
15. član Akademije pravnih znanosti Hrvatske, od 2005. godine nadalje. 

 
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I 

KOMPETENCIJE  
1. prodekan za poslovne odnose Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, od 1. listopada 2017. 

godine nadalje; 
2. pomoćnik rektora za organizacijsko-pravne aspekte, od 1. srpnja 2013. godine do 27. 

travnja 2017. godine; 
3. prodekan za stručni studij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, od 1. listopada 2008. 

godine do 30. rujna 2017. godine; 
4. voditelj Upravnog studija Rijeka i Upravnog studija Otočac Pravnog fakulteta Sveučilišta u 

Rijeci, od 1. listopada 2005. do 30. rujna 2008. godine; 
5. predstojnik Upravnog odjela Veleučilišta u Rijeci, od 1. listopada 1999. godine do 30. rujna 

2005. godine; 
6. tajnik Kluba diplomiranih pravnika Pravnog fakulteta u Rijeci, od 1. rujna 1999. do 30. 

kolovoza 2003. godine. 
 

TEHNIČKE VJEŠTINE I 
KOMPETENCIJE 

- rad na računalu 
- poznavanje osnovnih korisničkih alata (MS Word, Excel, Power Point, Outlook, 

Explorer i sl.) 
 

UMJETNIČKE VJEŠTINE I 
KOMPETENCIJE 

- Fotografija 
- Kazalište 
 

 
VOZAČKA DOZVOLA da (B kategorija) 

 
NAGRADE I PRIZNANJA 1. Priznanje Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za objavljenu knjigu od značenja za unapređenje 

pravne struke u 2012. godini za knjigu Đerđa, Dario, Šikić, Marko, „Komentar Zakona o 
upravnim sporovima“, Novi informator, Zagreb, 2012. 

2. Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci za najbolje ocjenjenoga nastavnika na studentskoj anketi 
Pravnog fakulteta u Rijeci u ak. god. 2014./15. i osobit doprinos nastavnom radu sa 
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studentima. 
 

ZNANSTVENI I STRUČNI PROJEKTI 1. Znanstveni projekt „Proširenje Europske unije i kretanje radne snage“, projekt br. 0115020 
financiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, trajanje projekta: 2002.-2006.; 
uloga u projektu: suradnik – član istraživačkog tima; 

2. Međunarodni kompetitivni znanstveni projekt „Jean Monnet Chair: European Public Law – 
New Challenges after the Reform Treaty“, projekt financiran od Europske komisije u okviru 
programa Lifelong Learning, Jean Monnet Programme, Key Activity 1, Grant Agreement No. 
2008-2657 od 23.10.2008., trajanje projekta: 2008. – 2013.; uloga u projektu: key staff 
member – član istraživačkog tima; 

3. Međunarodni kompetitivni znanstveni projekt „Jean Monnet Inter-University Centre of 
Excellence Opatija“, projekt financiran od Europske komisije u okviru programa Lifelong 
Learning, Jean Monnet Programme, Key Activity 1:, Grant Agreement No. 2010-3344 od 
21.09.2010., trajanje projekta: 2010. – 2013.; uloga u projektu: key staff member – član 
istraživačkog tima; 

4. Kompetitivni znanstveni projekt „Perspectives of maintaining the social state: towards the 
transformation of social security systems for individuals in personalized medicine“, projekt 
br. IP-11-2013-5709, znanstveno-istraživački projekt financiran od Hrvatske zaklade za 
znanost; trajanje projekta: 2014.-2018.; uloga u projektu: član istraživačke grupe. 

5. Znanstveni projekt „EU Administrative Law and its Impact on the Public Administration 
Reform and Integration into the EU administrative space of the SEE Countries“ financiran od 
South East European Law School Network; trajanje projekta: 2014; uloga u projektu: 
sudionik u projektu. 

6. Kompetitivni stručni projekt „Iurisprudentia - Unaprjeđenje kvalitete obrazovanja na pravnim 
fakultetima osječkog, riječkog i splitskog sveučilišta“, projekt HR.3.1.15-0047 financiran od 
Europskog socijalnog fonda; trajanje projekta: 2015.- 2016.; uloga u projektu: član 
projektnog tima.  

 
NASTAVNIČKA MOBILNOST 1. Od 19. do 23. ožujka 2018. godine održano šest sati predavanja na Pravnom fakultetu 

Karlovog sveučilišta u Pragu u okviru programa CEEPUS III Mobility Grant, Academic year 
2017/18. 

 
OBJAVLJENI RADOVI Knjige: 

1.  „Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj“, Inženjerski biro, Zagreb, 2010. (sveučilišni 
udžbenik) 

2.  „Upravni postupak“, Veleučilište u Rijeci, Rijeka, 2011. (visokoškolski udžbenik) 
3.  „Zbirka presuda Europskog suda (Izbor recentne prakse)“, Inženjerski biro, Zagreb, 2011., 

koautor i kourednik s Nadom Bodiroga-Vukobrat i Anom Pošćić 
4.  „Komentar Zakona o upravnim sporovima“, Novi informator, Zagreb, 2012., koautor s 

Markom Šikićem (priručnik) 
5.  „Osnove upravnog prava Europske unije“, Pravni fakultet u Rijeci, Rijeka, 2012. (sveučilišni 

udžbenik) 
6.  „Upravni spor“, Pravni fakultet u Rijeci, Rijeka, 2017. (sveučilišni udžbenik) 

 Poglavlje u knjizi: 
1. „Administrative Law in Croatia”, u Administrative Law in the Balkans: Case studies of 

comparative administrative law in Albania, Bulgaria, Croatia, Serbia and Slovenia (ed. 
Scarciglia, Roberto), Cedam, Trieste, 2012. 

2. „Chapter 4.: Republic of Croatia“, u Codification of Administrative Procedure (ed. Auby, 
Jean-Bernard), Bruylant, Bruxlles, 2014. 

 Izabrani članci: 
1. „Neka rješenja novog uređenja upravnog spora u Hrvatskoj“, u Zbornik radova Pravnog 

fakulteta u Splitu, god. 47 (2010), br. 1., str. 65-92. (pregledni znanstveni rad) 
2. „Postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama kao posebni upravni postupak“, u 

Hrvatska pravna revija, god. 11 (2011), br. 1, str. 25-30. u koautorstvu s Aleksandra 
Popovski, mag. iur. (pregledni znanstveni rad) 

3. „Upravni ugovori“, u Pravo u gospodarstvu, god. 50, sv. 1, 2011., str. 351-384. (izvorni 
znanstveni rad) 
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4. „Aktualna pitanja pravnog uređenja upravnih ugovora u hrvatskom pravu“, u Zbornik radova 
Pravnog fakulteta u Splitu, god. 48 (2011), br. 3, str. 475-486. (izvorni znanstveni rad) u 
koautorstvu s dr. sc. Damir Aviani 

5. „Praktični problemi primjene novog Zakona o upravnim sporovima“, u Pravo u 
gospodarstvu, god. 51, sv. 1, 2012., str. 389-430. (izvorni znanstveni rad) 

6. „Pravila upravnog postupka u europskom pravu“, u Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci, vol. 33 (2012), br. 1., str. 109-144. (izvorni znanstveni rad) 

7. „Uniformno tumačenje i primjena prava te jedinstvenost sudske prakse u upravnom 
sudovanju“, u Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 49 (2012), br. 2, str. 369-394. 
(izvorni znanstveni rad) u koautorstvu s dr. sc. Damir Aviani 

8. „Upravni ugovor u hrvatskome pravnom sustavu – regulacija i prostor za poboljšanje“, u 
Sveske za javno pravo, vol. 3 (2012), br. 8., str. 3-11.  

9. „Issues Related to the Statutory Regime of Regulatory Agencies in the Republic of Croatia”, 
u Regulierungsagenturen im Spannungsfeld von recht und Ökonomie, Verlag dr. Kovač, 
Hamburg, 2012., str. 45-66. u koautorstvu s dr. sc. Sanja Barić 

10. „Zaštita legitimnih očekivanja u upravnom pravu“, u Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci, vol. 34 (2013), br. 1., str. 83-113. (izvorni znanstveni rad) 

11. „Učinak europskih pravnih pravila na pravno normiranje upravnog postupka u Hrvatskoj“, u 
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 50 (2013), br. 2., str. 393-427. (izvorni 
znanstveni rad) 

12. „Nastanak i temeljni instituti novog Zakona o upravnim sporovima“, u Europeizacija 
upravnog sudovanja u Hrvatskoj, Institut za javnu upravu, Zagreb, 2014., str. 93-122. 
(pregledni znanstveni rad) u koautorstvu s dr. sc. Zoran Pičuljan 

13. „Utjecaj sudske prakse Suda Europske unije na hrvatsko upravno pravo“, u Zbornik Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 35 (2014), br. 1., str. 119-145. (izvorni znanstveni rad) u 
koautorstvu s Aleksandrom Popovski, mag. iur. 

14. „Žalba u upravnom sporu“, u Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 51 (2014), br. 
2, str. 339-362. (pregledni znanstveni rad) u koautorstvu s Antom Galićem 

15. „Izvršenje upravnosudskih odluka u hrvatskom i usporednom pravu“, u Zbornik radova 
Pravnog fakulteta u Splitu, god. 52 (2015), br. 1, str. 131-157. (izvorni znanstveni rad) 

16. „Ugovor o koncesiji u hrvatskom pozitivnom pravu“, u Godišnjak 22: Aktualnosti hrvatskog 
zakonodavstva i pravne prakse, Organizator, Zagreb, 2015, str. 349-393. (izvorni znanstveni 
rad) 

17. „Načelo razmjernosti u donošenju upravnih odluka“, u Zborniku Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 37 (2016), br. 1., str. 175-200. (izvorni znanstveni rad) 

18. „Nadzor nad radom izvršnih i upravnih tijela jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj“, u 
Zborniku radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 53 (2016), br. 1, str. 165-205. (izvorni 
znanstveni rad) u koautorstvu s dr. sc. Teodorom Antićem 

19. „Pravni okvir korištenja nekih oblika financijske imovine u Republici Hrvatskoj“, u Zborniku 
radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 54 (2017), br. 1, str. 121-158. (izvorni znanstveni 
rad) 

20. „Izrada pravnih propisa u Hrvatskoj – studija slučaja“, u Zborniku Pravnoga fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 38 (2017), br. 1., str. 93-130. (izvorni znanstveni rad) u koautorstvu 
s dr. sc. Teodorom Antićem 

 
 
 
 
 

  VLASTORUČNI POTPIS 
 

  Dario Đerđa 
 
 
 


