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Ad 4. 

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

O d l u k u 

Usvaja se Izvješća o prolaznosti za ak. god. 2019./2020. 

Izvješće je usvojeno jednoglasno i bez primjedbi te čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

Ad 5. 

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

O d l u k u 

Usvaja se godišnje Izvješće Etičkog povjerenstva. 

Izvješće je usvojeno jednoglasno i bez primjedbi te čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

Ad 6. 

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti  i visokom obrazovanju te članka 26. Statuta Pravnog 

fakulteta u Rijeci, a na prijedlog Stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću 

O d l u k u 

Dr. sc. Dalida Rittossa, docentica na Pravnom fakultetu u Rijeci, bira se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 

mjesto izvanredne profesorice u području društvenih znanosti, polje pravo na Katedri za kazneno pravo. 

Izbor se vrši na vrijeme od pet godina.  

Ad 7. 

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti  i visokom obrazovanju te članka 26. Statuta Pravnog 

fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeću 

O d l u k u 

1. Raspisuje se natječaj za izbor zaposlenika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom 

području društvenih znanosti, polje pravo, na Katedri za Upravno pravo do povratka privremeno odsutne 

zaposlenice. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

 2.1 prof. dr. sc. Dario Đerđa, predsjednik, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.2 prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, članica, Pravni fakultet u Rijeci, 

 2.3 doc. dr. sc. Dana Dobrić Jambrović, članica, Pravni fakultet u Rijeci. 

Ad 8. 

Na temelju članka 94. stavka 2. Statuta Sveučilišta u Rijeci, članka 42. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko 

obrazovanje i članka 8. Pravilnika o korištenju slobodne studijske godine (sabbatical) Pravnog fakulteta u Rijeci, 

a na Zahtjev zaposlenice za korištenjem slobodne studijske godine Fakultetsko vijeće daje suglasnost dekanici za 

sljedeću,  

O d l u k u 

Prof. dr. sc. Editi Čulinović-Herc, predstojnici Zavoda za pravo društava i financijsko pravo, šefici Katedre za 

trgovačko pravo i pravo društava odobrava se korištenje slobodne studijske godine u razdoblju od 01. listopada 

2021. godine do 30. rujna 2022. godine radi znanstvenog i stručnog rada. 

Za vrijeme korištenja prava iz prethodnog stavka zaposlenica ima pravo na naknadu plaće u visini prosječne plaće 

isplaćene u prethodna 3 mjeseca. 

Ad 9. 

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

O d l u k u 

Usvajaju se izmjene i dopune Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci. 

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

Izmjene i dopune Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci usvojene su jednoglasno i bez primjedbi te čine sastavni dio 

ovog Zapisnika.    

Ad 10. 

10 a) 

Na temelju članka 11. stavka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci Fakultetsko 

vijeće na prijedlog dekanice jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću 

O d l u k u 

o osnivanju Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć 

I. 

Osniva se Pravna klinika – Centar za besplatnu primarnu pravnu pomoć kao ustrojbena jedinica Fakulteta radi 

pružanja primarne besplatne pravne pomoći kao i obavljanja praktične nastave te stručne prakse studenata. 

II. 

Rad i ustroj Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć uredit će se Pravilnikom o ustroju Pravne 

klinike.   
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III. 

Ova Odluka primjenjuje se danom stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Pravnog fakulteta 

u Rijeci. 

10 b) 

Temeljem članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci i Odluke o osnivanju Pravne klinike – Centra za besplatnu 

primarnu pravnu pomoć Fakultetsko vijeće donosi sljedeći 

Pravilnik o ustrojstvu Pravne klinike. 

Pravilnik je usvojen jednoglasno i bez primjedbi te čini sastavni dio Zapisnika. 

10 c) 

Na temelju članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci i članka  11. stavka 5. Odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci i članka 10. Pravilnika o ustrojstvu Pravne klinike Fakultetsko vijeće na prijedlog 

dekanice jednoglasno i bez primjedbi  donosi sljedeću 

O d l u k u 

 o imenovanju voditelja Pravne klinike –  Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć 

I. 

Voditeljicom Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć imenuje se izv. prof. dr. sc. Gabrijela 

Mihelčić. 

II. 

Voditelj predstavlja Pravnu kliniku, nadzire njen rad i brine se za uredno obavljanje poslova. 

III. 

Voditeljica iz članka jedan ove Odluke na razdoblje od tri godine od dana donošenja ove Odluke. 

Ad 11. 

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

O d l u k u 

o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravnom istraživanju, diplomskom radu i završnom radu 

Članak 1. 

U članku 4. Pravilnika dodaju se stavak 2. i stavak 3. i glase: 

„ (2)    Na predmetu Pravno istraživanje student može  odabrati za temu  predmete  na kojima je radio 

u  sudjelovanju na stručnoj praksi, u dogovoru sa mentorom. 

   (3)    S ciljem boljeg povezivanja teorijskih i praktičnih aspekata odabrane teme prilikom provedbe Pravnog 

istraživanja studenti koriste usluge Službe za stručnu praksu.“ 

Dosadašnji stavak (2) postaje stavak (4). 

Članak  2. 

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

Izmjene i dopune Pravilnika o pravnom istraživanju, diplomskom radu i završnom radu usvojene su jednoglasno 

i bez primjedbi te čine sastavni dio ovog Zapisnika. 

Ad 12. 

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

O d l u k u 

Usvajaju se izmjene i dopune Detaljnog izvedbenog nastavnog plana iz predmeta Pravo zaštite morskog okoliša, 

izbornog predmeta na Integriranom studiju pravo, 4 godina, VIII semestar. 

Izmjene i dopune DINP-a usvojene su jednoglasno i bez primjedbi te  čine sastavni dio Zapisnika. 

Ad 13. 

13 a) 

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

O d l u k u 

Usvaja se Izvješće o ocjeni doktorske disertacije Anne-Lene Hoffmann. 

Izvješće je usvojeno jednoglasno i bez primjedbi te čini sastavni dio Zapisnika. 

13 b) 

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 obranu 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. 
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Ad 14. 

Fakultetsko vijeće temeljem članka 26. Statuta Pravnog fakulteta u Rijeci i članka 18. stavka 11. Statuta 

Studentskog zbora Pravnog fakulteta u Rijeci na prijedlog Skupštine Studentskog zbora Pravnog fakulteta u Rijeci 

donosi sljedeću  

O d l u k u 

Usvaja se Plan i program rada za mandatno razdoblje od 2020.-2022. i Proračun studenskog zbora za 2020./2021. 

Plan i program rada Studenskog zbora i Proračun studenskog zbora usvojeni su jednoglasno i bez primjedbi te čine 

sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 


