
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 sa 206. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 22. siječnja 2021. godine  
 

Ad 5. 

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. Paula Šamanić, mag. iur. iz Rijeke, Creska 10, bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz 

znanstvenog područja društvenih znanosti, polje pravo, na Katedri za Upravno pravo. 

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

Ad 6. 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeću  

O d l u k u 

Usvaja se prijedlog Odluke izmjena i dopuna Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci te se otvara  Javna rasprava do 30. 

siječnja 2021. godine. 

Ad 7. 

7a) 

Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta u Rijeci na  206. sjednice održano 22. siječnja 2021. godine na temelju članka  

26. stavka 1. i članka 65. Statuta Fakulteta, donijelo je sljedeću  

O d l u k u 

1. Usvaja se prijedlog programa cjeloživotnog obrazovanja bez stjecanja ECTS bodova, pod nazivom „Pravo u 

zajednici“. 

Prijedlog programa čini sastavni dio ove Odluke. 

2. Odluka s programom Cjeloživotnog obrazovanja prosljeđuje se Sveučilištu u Rijeci na daljnji postupak. 

7b) 

Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta u Rijeci na  206. sjednice održano 22. siječnja 2021. godine na temelju članka  

26. stavka 1. i članka 65. Statuta Fakulteta, donijelo je sljedeću  

O d l u k u 

1. Usvaja se prijedlog programa cjeloživotnog obrazovanja uz stjecanje 4 ECTS boda, pod nazivom „EU Sports 

Law, Policy and Diplomacy Rijeka Summer School“. 

Prijedlog programa čini sastavni dio ove Odluke. 

2. Odluka s programom Cjeloživotnog obrazovanja prosljeđuje se Sveučilištu u Rijeci na daljnji postupak. 

Ad 8. 

Na temelju članka 14. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci, članka 2. Odluke o znanstvenim nagradama, ocjene 

Povjerenstva za znanstvene radove te dopisa Tajnice fakulteta u kojem je utvrđena prosječna ocjena prijavljenih 

kandidata Fakultetsko vijeće jednoglasno i bez primjedbi prihvatilo je  

O d l u k u 

o dodjeli znanstvenih nagrada za 2019. godinu 

1. U kategoriji znanstvene izvrsnosti nagrada se dodjeljuje prof. dr. sc. Ivani Kundi.  

2. U kategoriji najboljeg znanstvenog rada u stranom časopisu nagrada se dodjeljuje doc. dr. sc. Petri Perišić.  

Ad 9. 

9b) 

Fakultetsko vijeće temeljem članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci i na temelju članka 67. Pravilnika o 

studiju Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 15. lipnja 2020.), donijelo je sljedeću 

O d l u k u  

Imenuje se povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije „The Consent on Dana Protection in the Health Sector 

under the GDPR: With Special Emphasis on the Dana Protection Legislation in Germany“  Anne-Lene Hoffmann, 

studentice Poslijediplomskoga doktorskog studija iz područja društvenih znanosti, polje pravo, u sastavu: 

1. Univ. Prof. Dr. Iur. Hannes Rösler, LL.M., Sveučilište u Siegenu, predsjednik Povjerenstva, 

2. Prof. dr. sc. Damjan Možina, Pravni fakultet Sveučilišta u Ljubljani, član Povjerenstva, 

3. Doc. dr. sc. Adrijana Martinović, Pravni fakultet u Rijeci, članica Povjerenstva. 

9c) 

Fakultetsko vijeće temeljem članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci donijelo je sljedeću  

O d l u k u 

Imenuju se članovi Povjerenstva za provođenje razgovora s kandidatima u okviru postupka upisa kandidata na 

doktorski studij u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc, predsjednica Povjerenstva 

2. prof. dr. sc. Ivana Kunda, članica 

3. doc. dr. sc. Stjepan Gadžo, član 

Ad 10. 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci i članka 38. stavka 2. Pravilnika o radu Pravnog fakulteta 

u Rijeci, te na temelju članka 40. stavka 2. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje, Fakultetsko 

vijeće donijelo je sljedeću 
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O d l u k u 

Matteu Cvenčeku, asistentu na Katedri za Financijsko pravo i financijsku znanost, odobrava se plaćeni dopust u 

svrhu studijskog boravka na Pravnom odjelu Sveučilišta u Rimu „Tor Vergata“, Talijanska Republika.   

Plaćeni dopust iz prethodnog stavka imenovani namjerava koristiti u terminu od 1. ožujka 2021. godine do 31. 

lipnja 2021. godine, no s obzirom na epidemiološku situaciju izazvanu virusom COVID – 19 termin će se 

usklađivati s obzirom na situaciju.   

Ad 11. 

Fakultetsko vijeće temeljem članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci donijelo je sljedeću  

O d l u k u 

Josipu Dešiću, asistentu na Katedri za građansko pravo imenuju se institucijski mentori izv. prof. dr. sc. Gabrijela 

Mihelčić i izv. prof. dr. sc. Loris Belanić. 

Ad 12. 

Fakultetsko vijeće temeljem članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci donijelo je sljedeću i u skladu s 

preporukama MZO-a i Sveučilišta u Rijeci donijelo je sljedeću 

O d l u k u 

o stavljanju izvan snage dijela DINP-ova  o načinu provedbe završnih ispita u zimskom semestru ak. god. 

2020./21. 

1. Stavljaju se izvan snage dijelovi važećih DINP-ova koji se odnose na način provedbe završnih ispita zbog 

prilagodbe DINP-ova razlozima proglašene pandemije i mjerama nadležnih  tijela.  

2. Predmetni nastavnici kolegija svih studijskih programa koji se izvode u ak. god. 2020./21. prilagodit će način 

provedbe završnih ispita važećim epidemiološkim mjerama i preporukama nadležnog Ministarstva i 

Sveučilišta u Rijeci u suradnji s prodekanima za nastavu, uključujući i ispite putem Merlin i MS Teams 

platformi. 

3. Nastavnici će pravodobno obavijestiti studente o načinu provedbe završnih ispita na svojim predmetima.  

4. Način provođenja završnih ispita za svaki kolegij bit će dodatno objavljen te čini sastavni dio ove odluke. 

 

 


