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RADNO ISKUSTVO
datum
Ustanova zaposlenja:
Naziv radnog mjesta

Od 1. kolovoza 2018 Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Izvanredni profesor

Datumi (od – do)
Ustanova zaposlenja
Naziv radnog mjesta
Funkcija

od 1. srpnja 2013. – 31. srpnja 2018.
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
docent
znanstveno-istraživački rad, izvođenje nastave, mentorski rad sa studentima,
izvršni urednik Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, organizacija
znanstvenih i stručnih skupova, ostali poslovi
Građansko pravo, Pravo osiguranja

Područje rada
•
Datumi (od – do)
Ustanova zaposlenja
Naziv radnog mjesta
Funkcija
Područje rada
• Datumi (od – do)
Ustanova zaposlenja
Naziv radnog mjesta
Funkcija
Područje rada

od 2. travnja 2002. – 30. lipnja 2013.
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
znanstveni novak
znanstveno-istraživački rad, izvođenje nastave, mentorski rad sa studentima,
izvršni urednik Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, organizacija
znanstvenih i stručnih skupova, ostali poslovi
Građansko pravo, pravo osiguranja
2. svibnja 2002. godine – 30. studenog 2003.
Općinski sud u Rijeci
Sudski vježbenik- volonter
Obavljanje poslova prema uputama suca.
Građansko pravo

ŠKOLOVANJE
Datum
Mjesto
Ustanova
Zvanje
Datum
Mjesto
Ustanova
Zvanje

9. ožujka 2010.
Zagreb, Hrvatska
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Doktor znanosti iz građanskog i građanskog procesnog prava
9. studeni 2006. (2002.-2006.)
Zagreb, Hrvatska
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski znanstveni studij iz
građanskopravnih znanosti
Magistar znanosti iz građanskog i građanskog procesnog prava

Datum

25. travnja 2001. (1996.–2001.)

Page 1 - Curriculum vitae (eCVf_hr)

Mjesto
Ustanova
Zvanje

Rijeka, Hrvatska
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
diplomirani pravnik

USAVRŠAVANJE
Godina
Mjesto
Ustanova
Područje
Godina
Mjesto
Ustanova
Područje

1.-30. rujan, 2008.
Heidelberg, Njemačka
Heidelberger Pädagogium
Tečaj usavršavanja iz njemačkog jezika
svibanj, 2005
Rijeka, Hrvatska
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zavod za europsko i usporedno pravo
Tečaj iz Europskog prava i poredbenog zakonodavstva (europsko obvezo i odštetno
pravo)

OSOBNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE
Materinji jezik

Hrvatski

Strani jezici
Jezik
Govori
Piše
Čita

engleski
osnove
osnove
osnove

njemački
dobar
dobar
dobar

talijanski
osnove
osnove
osnove

SOCIJALNE VJEŠTINE I 2010. – član Zavoda za građansko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.
KOMPETENCIJE

ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I
KOMPETENCIJE

2013 – član Hrvatske udruge za pravo osiguranja, Zagreb
2013 – Član uredništva Evropske revije za pravo osiguranja, Udruženje za pravo
osiguranje Srbije, Beograd http://www.erevija.org/redakcija.php
2016- 2018. Član uredništva Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
2019. travanj i traje – Pravobranitelj na području osiguranja pri Hrvatskom uredu za
osiguranje.
•
Rad na znanstvenom projektu MZOŠ-a: "Pretvorba društvenog vlasništva na
nekretninama" (br. projekta: 0115010), voditelj: prof. dr. sc. Petar Simonetti, od
2002 do 2006.
•
Rad na znanstvenom projektu MZOŠ-a: "Zaštita korisnika na hrvatskom i
europskom tržištu financijskih usluga" (br. projekta: 115-1151212-2498)
voditeljica: prof. dr. sc. Edite Čulinović Herc, od 2007. Godine.
•
Tehnički poslovi u vezi organizacije Savjetovanja "Vlasništvo-obvezepostupak" u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, od 2002. god.
•
Poslovi izvršnog urednika Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
(siječanj 2009-studeni 2016)

TEHNIČKE VJEŠTINE I
KOMPETENCIJE

UMJETNIČKE VJEŠTINE I
KOMPETENCIJE
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•

rad na računalu: korištenje MS Office-a

OSTALE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

Page 3 - Curriculum vitae (eCVf_hr)

•

Nastavna djelatnost na Pravom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, na katedri a
Građansko pravo, od 2002 i traje (predmet: Građansko pravo 1, Pravo
osiguranja, Posredničko pravo, Zemljišnoknjižno pravo – stručni studij)

•

Nastavna djelatnost na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Studij
organizacije, upravljanja i planiranja u zdravstvu od 2007. do 2010. (predmet:
Osnove građanskog prava)

•

predavač na Temeljnom tečaju za obrazovanje kadrova u osiguranju, Institut
za osiguranje, Zagreb, HR, 2008-2009.

•

Stalni predavač na Temeljnom tečaju za obrazovanje kadrova u osiguranju,
Centar za edukaciju kadrova u osiguranju, Hrvatski ured za osiguranje,
Zagreb, HR, od 2009. do 2015.

DODATNI
PODACI

Sudjelovanje na konferencijama:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Na X. međunarodnom savjetovanju "Vlasništvo-obveze-postupak" održanom u Poreču, 1., 2. i 3.
travnja 2004. godine izložio rad "Zaštita od evikcije",
Na XIII. međunarodnom savjetovanju "Vlasništvo-obveze-postupak" održanom u Poreču, 29., 30. i
31 ožujka 2007. godine izložio rad "Treće osobe u osiguranju od automobilske odgovornosti",
Na XIV. međunarodnom savjetovanju "Vlasništvo-obveze-postupak" održanom u Poreču, 10., 11. i
12 travnja 2008. godine izložio rad "Promidžba i prodaja udjela i dionica u investicijskim fondovima
"
Na VI. međunarodnom savjetovanju "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne
prakse", Neum, 20., 21. i 22. lipnja 2008., izložio rad "Prospekt i statut investicijskog fonda"
Na XV. međunarodnom savjetovanju "Vlasništvo-obveze-postupak" održanom u Poreču, 16., 17. i
18. travnja 2009. izložio rad "Obvezna osiguranja od odgovornosti izvan djelatnosti prometa i
prijevoza u hrvatskom i poredbenom pravu, s osvrtom na određivanje obveznika sklapanja osiguranja
i kruga trećih osoba"
Na XVI. međunarodnom savjetovanju "Vlasništvo-obveze-postupak" održanom u Poreču, 15. i 16.
travnja 2010. izložio rad "Osiguranje od odgovornosti odvjetnika
Na VIII. međunarodnom savjetovanju "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne
prakse", Neum, 18., i 19. lipnja 2010., izložio rad "Pobijanje pravnih radnji dužnika"
Na XII. međunarodnom savjetovanju „Promene u pravu osiguranja Srbije u okviru evropskog (eu)
razvoja prava osiguranja“, Palić, 15-17. travnja 2011., izložio rad: “Ugovor o osiguranju pravne
zaštite u poredbenom pravu s osvrtom na hrvatsko pravo“.
Na II. međunarodnom savjetovanju „Aktualnosti u športskom pravu“, Pravni fakultet Sveučilišta u
Splitu, Split, 5. studenoga 2011., izložio rad: Ugovor o osiguranju od odgovornosti organizatora
športskog natjecanja.
Na XIII. međunarodnom savjetovanju „Izazovi usklađivanja prava osiguranja Srbije sa evropskim
(EU) pravom osiguranja“ Palić, Srbija, 20-22. travanj 2012., izložio rad: Ugovor o osiguranju od
odgovornosti arhitekata i inženjera u graditeljstvu u hrvatskom pravu i pravu nekih država EU.
Na VIII. međunarodnom savjetovanju „Pravo i usluge“, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu,
Kragujevac, 3. svibnja 2012., izložio rad: Povijest odvjetništva u Hrvatskoj i ugovor o odvjetničkim
uslugama u suvremenom pravu.
Na X. međunarodnom savjetovanju "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne
prakse", Neum, 22., 23. i 24. lipnja 2012., izložio rad: Pojedini tipovi ugovora o osiguranju
(troškova) pravne zaštite
Na III. međunarodnom savjetovanju „Aktualnosti u športskom pravu“, Pravni fakultet Sveučilišta u
Splitu, Split, 24. studenoga 2012., izložio rad: Ugovor o osiguranju (troškova) pravne zaštite u
djelatnosti sporta.
Na XIV. međunarodnom savjetovanju „Pravo osiguranja Srbije u tranziciji ka Evropskom (EU) pravu
osiguranja“, Aranđelovac, Srbija, 19-21. travanj 2013, izložio rad: Ugovor o osiguranju usjeva i
nasada prema hrvatskom pravu i suvremene tendencije u poredbenom pravu.
Na IX. međunarodnom savjetovanju „Uslužno pravo“, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu,
Kragujevac, 10. svibnja 2013., izložio rad: Stranac – stjecatelj nekretnina u povijesti i u pozitivnom
pravu Hrvatske kao pretpostavka pružanja usluga.
Na XI. međunarodnom savjetovanju "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne
prakse", Neum, 21., 22. i 23. lipnja 2013., izložio rad: Naknada štete radnicima oboljelih od bolesti
uzrokovanih azbestom.
Na XV. međunarodnom savjetovanju „ Moderno pravo osiguranja: tekuća pitanja i trendovi“, Palić,
Srbija, od 11-13. travnja 2014. izložio rad Obveza informiranja i savjetovanja potrošača usluga
osiguranja u europskom pravu.
Na XVI. međunarodnom savjetovanju „Pravo osiguranja, uprava i transparentnost - osnove

pravne sigurnosti“, Palić, Srbija 17. i 18. travnja 2015. izložio rad: Pojedini aspekti
ugovora o osiguranju od odgovornosti za neispravan proizvod
19. Na XVII. međunarodnom savjetovanju „Reforme i novi izazovi u pravu osiguranja“, Palić,
Srbija, 22. i 23. travnja 2016, izložio rad: Pojedini aspekti prestanka višegodišnjeg
ugovora o osiguranju imovine.

20. Na XIX. međunarodnom savjetovanju „Pravo i praksa osiguranja – izazovi, nove tehnologije
korporativno upravljanje, Palić, 20-22. travnja 2018. izložio rad: „Položaj korisnika iz ugovora o
osiguranju života s osvrtom na sudsku praksu u hrvatskom i poredbenom pravu“
21. Na XXI. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „Odgovornost za štetu, naknada štete i
osiguranje“, 20. - 22. rujna 2018.godine, Hotel "Omni", Valjevu (Republika Srbija) u organizaciji
Instituta za uporedno pravo, Pravosudne akademije i Udruženja za odštetno pravo iz Beograda,
izložio rad : Obveza prijave značajnih okolnosti za ocjenu rizika pri sklapanju ugovora o osiguranju.
22. Na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji u čast prof. dr. sc. Alda Radolović, koja se održala na
Sveučilištu u Rijeci, Pravni fakultet, 3. listopada 2018., izložio sam rad: Prijevara kao mana volje u
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građanskom

23. Na XXV. savjetovanju "Petar Simonetti" održanom u Poreču, 10., 11. i 11. travnja 2019. izložio rad
(u koautorstvu s Jakobom Nakićem): Sličnosti i razlike naknade štete nastale pacijentima u bolnici u
Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj (kroz dva sudska predmeta)
24. Na XX. Međunarodnom godišnjem savjetovanju savjetovanju „Pravo i praksa osiguranja – tekuća
pitanja i budući izazovi”, Palić, 12-14. travnja 2019. izložio rad: Podaci iz genskih testova i obveza
prijave značajnih okolnosti u osiguranju osoba u poredbenom pravu.
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