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Iz povijesti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

 Pravni fakultet nositelj je pravnih studija u sadašnjosti, ali pravne tradicije možemo tražiti u povijesti 

i prije utemeljenja studija i fakulteta. Pravna baština bitan je element sveukupne kulturne baštine, a upravo je 

2018. godinu Vijeće Europe proglasilo godinom europske kulturne baštine.  

 Pravna znanja utemeljena na običajima sadržana su u znamenitom Vinodolskom zakonu koji je 

donijelo 39 narodnih predstavnika iz 9 vinodolskih općina, „biseru“ hrvatske kao i europske pravne povijesti. 

Njegov sljednik je Trsatski zakon iz 1640., a na drugoj strani Rječine i Riječki statut iz 1530. 

Značenje koje se u životu Rijeke pridavalo znanstvenom i obrazovnom radu očituje se otvaranjem 

Isusovačke gimnazije 1627. gdje se od 1632. predaje moralna teologija kao začetak visokoškolske nastave. 

Filozofski studij započinje 1728., a teološki 1632. Pregalački rad isusovaca okončan je ukinućem reda 1773., 

a do 1780. djeluje javna Kraljevska akademija. Carsko-kraljevska Mornarička akademija radi 1857.-1858. te 

1866.-1918., a 1912.-1918. viša škola – Mađarska kraljevska eksportna akademija. U nastavi ovih institucija 

proučavali su se kanonski i svjetovni propisi, što predstavlja zametak pravne znanosti u Rijeci. Prva ideja 

pravnog studija zaključak je Istarskog sabora iz 1871. o potrebi osnivanja talijanskog političkopravnog 

fakulteta u „jednoj talijanskoj pokrajini Austrije“, uz spomen Primorja, a kasnije se spominje Trst. Višeglasje 

hrvatskoga, latinskoga, talijanskoga, njemačkoga i mađarskoga jezika, koje stoljećima daje europsko ozračje 

učionicama, zamire 1918. Visokoškolska nastava u Rijeci oživjela je utemeljenjem Visoke teološke škole 15. 

listopada 1947., te poglavito osnutkom Sveučilišta u Rijeci 17. svibnja 1973. 

Jedan „val“ osnivanja pravnih fakulteta uslijedio je početkom 50.-ih godina: Sarajevo 1946., Skopje 

1951., Novi Sad 1955.; potom 60.-ih godina: Viša pravna šola u Mariboru 1960., Split 1961., Osijek 1961. 

kao dislocirani studij fakulteta u Zagrebu, Zenica kao Odeljenje fakulteta u Sarajevu,, Pravni fakultet u Nišu 

u sastavu Pravno-ekonomskog fakulteta 1962. i konačno 70.-ih godina, Pravni fakultet u Osijeku kao dio 

Pravnog studija Ekonomskog fakulteta, Pravni fakultet u Kragujevcu kao Odeljenje PF u Beogradu 1972., u 

Podgorici 1972. i Mostaru 1976.  

  

Inicijativni i Osnivački odbor 

 Namjera osnivanja Fakulteta potječe iz 1962. kada se spominje Centar za studij prava u Rijeci. Tek 

je 1972. u okviru Zajednice visokoškolskih ustanova Rijeke osnovan je Inicijativni odbor (prof. dr. Emanuel 

Dworski, Vojislav Mamula, Boris Tepšić i prof. dr. Ivo Žuvela). Odbor je 20. travnja 1972. u Prijedlogu za 

osnivanje Pravnog fakulteta u Rijeci predložio utemeljenje Osnivačkog odbora. Predloženo je da nastava 

započne u akad. god. 1972./1973., a najkasnije 1973./1974.  

 Osnivački odbor Pravnog studija u Rijeci utemeljen je 30. svibnja 1972., a sačinjavali su ga, ili 

kasnije bili uključeni (Akademske titule navode se prema vremenu iz kojeg potječe podatak): dr. Josip 

Brnčić, predsjednik, (predsjednik Saveznog savjeta za pravosuđe), Dragan Kolarović, potpredsjednik 

(predsjednik Okružnog suda u Rijeci), mr. Berislav Pavišić, tajnik (sudac Okružnog suda u Rijeci) i članovi: 

Ljubdrag Brgić, (direktor općeg sektora Kvarnerekspresa, Opatija), Josip Deželjin (viši predavač 

Ekonomskog fakulteta u Rijeci), Mihovil Dulčić, (predsjednik Društva pravnika u privredi, Rijeka), prof. dr. 
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Emanuel Dworski (Ekonomski fakultet u Rijeci), Vojislav Mamula (predsjednik Okružnog privrednog suda 

u Rijeci), dr. Lujo Margetić (tajnik Elektroprimorja), prof. dr. Đorđe Milović (predsjednik Zajednice 

visokoškolskih ustanova u Rijeci), prof. dr. Ivo Žuvela (Ekonomski fakultet u Rijeci). Vrela o radu Odbora 

navode dr. Josipa Bartulovića te dr. Ivana Tolja. 

Osnivanje fakulteta ulazi u “dugoročni plan razvoja visokoškolskih ustanova u Rijeci”, što 

Skupština općine (SO) Rijeka prihvaća 22. lipnja 1972. Pravni fakultet u Zagrebu podržao je Osnivački 

odbor koji mu je 2. kolovoza uputio materijal Osnivanje Pravnog fakulteta u Rijeci. Napuštena je zamisao 

osnivanja zasebnog fakulteta. Republička zajednica za financiranje usmjerenog obrazovanja 13. srpnja 1972. 

donosi zaključak o formiranju Pravnog studija pri Ekonomskom fakultetu u Rijeci. 

 

Osnivanje studija (fakulteta) 

 SO Rijeka je na zajedničkoj sjednici vijeća 13. srpnja 1973. donijela zaključak o potrebi osnivanja 

Pravnog studija pri Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Na temelju zaključka Znanstveno-nastavnog vijeća 

(ZNV) Ekonomskog fakulteta od 11. rujna 1973. Savjet Ekonomskog fakulteta je 26. rujna 1973. donio 

Odluku o osnivanju “Pravnog studija” kao nastavno-znanstvene jedinice – odjela pri Ekonomskom fakultetu 

Sveučilišta u Rijeci sa sjedištem u Ul. narodnog ustanka 58. Osnovana je samostalna znanstveno-nastavna 

jedinica pri Ekonomskom fakultetu s obvezom da se konstituira kao osnovna organizacija udruženog rada 

(OOUR). Za predstojnika i zakonskog zastupnika do konstituiranja OOUR-a imenovan je prof. dr. Emanuel 

Dworski. ZNV Pravnog studija na prvoj sjednici 18. listopada 1973. također donosi odluku o osnivanju 

Pravnog studija kao OOUR-a pri Ekonomskom fakultetu. Za operativnog tajnika određen je mr. Berislav 

Pavišić, te zadužen za redakciju natječaja za upis studenata i izvođenje nastave. Zbor radnika Odjela Pravni 

studij 28. listopada 1973. donosi Odluku o organiziranju OOUR Pravni studij. Na sjednici Zbora radnih ljudi 

1. studenoga 1973. konstituiran je ZNV Pravnog studija, a za privremenog dekana izabran prof. dr. Dworski.  

Kao rođendan” fakulteta godinama se obilježavao 26. studeni 1973. kada je u Vijećnici Ekonomskog 

fakulteta na sjednici ZNV-a Pravnog studija donijeta Odluka o osnivanju OOUR-a Pravni studij pri 

Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. ZNV, kao Zbor radnih ljudi 14. prosinca 1973. donosi odluku o 

promjeni naziva u OOUR Pravni fakultet Centra ekonomskih znanosti (CEZ) Sveučilišta u Rijeci. Okružni 

privredni sud u Rijeci upisao je 19. rujna 1974. u sudski registar OOUR Pravni studij CEZ Sveučilišta u 

Rijeci, Rijeka, Ul. žrtava fašizma 7.  

 Do osamostaljivanja fakulteta došlo je 30. ožujka 1976. kada je na zajedničkoj sjednici ZNV i Zbora 

radnika donijeta odluka da se OOUR Pravni fakultet izdvaja iz Radne organizacije (RO) CEZ u samostalnu 

RO s nazivom OOUR Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci. Ekonomski institut OOUR u sastavu CEZ 

odlukom Zbora radnika prihvaća izdvajanje. Dana 20. siječnja 1985. registriran je Pravni fakultet Sveučilišta 

“Vladimir Bakarić” u Rijeci. Dana 27. veljače 1991. vraćen je naziv Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, što 

je registrirano 12. travnja 1991. Rješenjem Republičkog savjeta za naučni rad SR Hrvatske 5. svibnja 1978. 

fakultet je upisan u registar znanstvenih organizacija udruženog rada i znanstvenih jedinica.  
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Radni prostori Fakulteta do izgradnje zgrade 

Osnivački odbor je 1972. za privremeni smještaj fakulteta predložio dvoranu Medicinskog fakulteta, 

dvoranu Brodogradilišta “3. maj” na Mlaki, prostor Pedagoške gimnazije (danas Gimnazija “A. 

Mohorovičić”) i Ekonomskog fakulteta. Prve sjednice ZNV i Zbora radnika održavale su se na Ekonomskom 

fakultetu. ZNV je 13. studenoga 1973. odlučio da se Studij svečano otvori 19. studenoga u dvorani Skupštine 

općine Rijeka. Nastava je trebala započeti istoga dana u predavaonici Zavoda za patološku anatomiju 

Medicinskog fakulteta u bolnici “Braće dr. Sobol”, te eventualno u velikoj raspravnoj dvorani Okružnog 

suda u Rijeci. 

 Sjedište Pravnog studija bilo je u Rijeci, Ul. Žrtava fašizma 7, u prostorijama Okružnoga suda. 

Upisom II., III. i IV. godine studija prostor je postao skučen. ZNV 24. lipnja 1974. prihvaća prijedlog Općine 

o dobivanju prostorija u OŠ “Viškovo”, ali i dalje koristi dvorane Okružnog suda i Zavoda za patološku 

anatomiju. Tajnik i daktilograf smješteni su u zgradi suda, računovodstvo obavljaju službenici Ekonomskog, 

a evidenciju studija Strojarsko-brodograđevnog fakulteta. Fakultet je 1. srpnja 1975. uzeo u zakup 4 

prostorije u Domu željezničara “Franjo Fabijančić”. Od 16. srpnja 1975. sjedište Pravnog studija je u Rijeci, 

Viškovo 58, u zgradi OŠ “Viškovo”. ZNV je 9. rujna 1976. odobrilo korištenje prostora OŠ “Mateotti”, te 4 

predavaonice u OŠ “Josip Brusić”. Savjet je 22. prosinca 1978. odobrio korištenje 2 predavaonice u 

Pedagoškoj akademiji u akad. god. 1978./1979.  

Sredinom 1977. dekanat je preseljen iz OŠ “Viškovo”. Sjednica ZNV 13. lipnja 1977. održana je u 

adaptiranom stanu u Rijeci, Ul. Ivana Zajca 20/II. Na Viškovu se još uvijek nalazilo računovodstvo i 

knjižnica. Zbor radnika je 24. veljače 1978. donio Odluku o preseljenju dekanata, tajništva i evidencije 

studija iz OŠ “Viškovo”, u Rijeku, Ul. I. Zajca 20/II, a računovodstva, knjižnice i kabineta nastavnika u 

Rijeku, Ul. Alda Negrija 1/IV. Na Viškovu je Fakultet zadržao 2 prostorije do izgradnje zgrade. Okružni 

privredni sud je 29. veljače 1980. upisao sjedište na adresi Rijeka, Ul. I. Zajca 20/II. 

 

Izgradnja zgrade Fakulteta 

 Prostorno pitanje riješilo se izgradnjom zgrade Fakulteta, što je predviđeno planom izgradnje 

Samoupravne interesne zajednice (SIZ) za izgradnju objekata infrastrukture i društvenog standarda Rijeka 

“Ri-19”. Skupština SIZ-a 5. listopada 1976. osniva Štab za izgradnju zgrade. Stručna služba SIZ-a vodi 

pripremne radove do 1978, kada ih preuzima Fakultet. Savjet je 1979. izgradnju povjerio RO “V. Gortan”, 

Zagreb, OOUR Građenje, Rijeka. Zgradu Fakulteta projektirao je akademik prof. dr. ing. Boris Magaš. 

Radovi su započeli 26. veljače 1979. Izgradnja je dovršena 30. siječnja 1981. kada je Vilim Mulc, 

predsjednik SO Rijeka, predao ključeve zgrade dekanu prof. dr. Zoranu Kompanjetu. 

 

Dekani Fakulteta 

 Prof. dr. Emanuel Dworski od 1. rujna 1973. predstojnik, a od 31. kolovoza 1973. do 31. kolovoza 

1974. dekan, slijede: 

 prof. dr. Đorđe Milović od 1. rujna 1974. do 15. lipnja 1975.; 
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 prof. dr. Zoran Kompanjet od 16. lipnja 1975. do 31. prosinca 1975.; 

 prof. dr. Emanuel Dworski od 1. siječnja 1976. do 31. siječnja 1978.; 

doc. dr. Josipa Čaval v. d. dekana od 1. veljače 1978. do 31. kolovoza 1978.; 

 prof. dr. Zoran Kompanjet od 1. rujna 1978. do 31. rujna 1982.; 

 prof. dr. Željko Horvatić od 1. listopada 1982. do 31. kolovoza 1983.; 

 prof. dr. Vladimir-Đuro Degan od 1. rujna 1983. do 4. travnja 1984.; 

 prof. dr. Josipa Čaval v.d. dekana od 12. travnja do 5. rujna 1984., a do 1. srpnja 1986. dekan;  

 prof. dr. Petar Šarčević od 1. srpnja 1986. do 5. listopada 1988.; 

 doc. dr. Ivan Padjen v.d. dekana od 5. listopada 1988. do 19. travnja 1989.; 

 prof. dr. Mladen Montana od 20. travnja 1989. do 19. travnja 1991.; 

 prof. dr. sc. Vinko Hlača od 20. travnja 1991. do 30. rujna 1995.; 

 prof. dr. sc. Berislav Pavišić od 1. listopada 1995. do 30. rujna 1999.; 

 prof. dr. sc. Mladen Montana od 1. listopada 1999. do 30. rujna 2001.; 

prof. dr. sc. Berislav Pavišić od 1. listopada 2001. do 1. listopada 2003.; 

prof. dr. sc. Miomir Matulović od 1. listopada 2003. do 1. listopada 2011.; 

prof. dr. sc. Eduard Kunštek od 1. listopada 2011. do 1. listopada 2017. i 

prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić od 1. listopada 2017. 

 

Znanstveno nastavno vijeće (Vijeće nastavnika) i nastavnici 

 Prijedlog za osnivanje Pravnog fakulteta u Rijeci Inicijativnog odbora od 20. travnja 1972. imenuje 

moguće nastavnike: dr. Oleg Mandić, Vjekoslav Bratulić, dr. Lujo Margetić, dr. Danilo Klen, dr. Đorđe 

Milović, dr. Nikola Mikulandra, dr. Mile Boras, Josip Deželjin, dr. Nada Šišul, Duško Berlot, Žarko 

Benković, Josipa Čaval, Radule Butorović, general-major Miloš Kukić, dr. Leon Geršković, mr. Đorđe 

Roganović, Marijan Damaška, Vojislav Mamula, dr. Josip Brnčić, dr. Branko Volarić, dr. Dušan Jagodić, 

Boris Vizner, dr. Vladimir Jenko, Josip Hekman, dr. Josip Bartulović, dr. Zdenko Antić, dr. Zoran 

Kompanjet, mr. Rudolf Capar, mr. Olivera Lončarić, dr. Budislav Vukas, dr. Božidar Bakotić, Boris Tepšić, 

dr. Ivo Žuvela, mr. Ema Derossi-Bjelajac, mr. Željko Tomašić, dr. Eugen Pusić, Slobodan Rubeša, Emil 

Perković, dr. Željko Matić, dr. Krešimir Sajko, dr. Emanuel Dworski, mr. Predrag Stanković, dr. Vlatko 

Medanić, dr. Zdenko Kocijan, dr. Marković i dr. Ante Turina. 

 Prvu sjednicu ZNV-a Pravnog studija 18. listopada 1973. sazvao je predstojnik prof. dr. Dworski.  

   
Zbor radnika 

 Dok je Fakultet imao manje od 30 zaposlenika funkciju Savjeta obavljao je Zbor radnika. Za 

predsjednika Zbora radnika 28. listopada 1973. izabran je viši predavač Radule Butorović. U travnju 1976. 

dolazi do razdvajanja funkcija ZNV-a i Zbora radnika. Zbora radnika djelovao je do 1991. 

Prva osoba zaposlena na Fakultetu bila je Marica Volarić, daktilograf. Ona je na to radno mjesto 

izabrana 26. studenoga 1973., kao i tajnik Stjepan Bosnar.  
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Savjet Fakulteta i Poslovodni odbor 

 Do izdvajanja iz sastava CEZ-a Zbor radnika birao je zastupnike radnika u Savjet CEZ-a. Prvi je 

Savjet izabran 25. svibnja 1976. Savjet je imao 9 delegata (6 radnika i 3 studenta). Prvi predsjednik Savjeta 

bio je dr. Lujo Margetić. Zadnji saziv Savjeta konstituirao se 27. veljače 1991. Predsjednik je bila mr. Vesna 

Crnić-Grotić. 

 Poslovodni odbor Fakulteta osnovan je 1. rujna 1983., predsjednik je bio mr. Dragan Jovanić, a 

članovi: prof. dr. Vladimir-Đuro Degan, dekan i doc. dr. Vinko Hlača.  

 

 Knjižnica 

 Knjižnica Fakulteta djeluje od 1976., početno u prostorima OŠ “Viškovo”, a od 1978. i u Ul. A. 

Negrija 1/IV. Početni fond imao je oko 1.370 knjiga i časopisa koje je poklonila knjižnica Pravnog fakulteta 

u Zagrebu.  

 

Zbornik Pravnog fakulteta 

 Prvi broj izišao je 1980., ali prvi podatak o namjeri tiskanja periodične fakultetske publikacije 

potječe sa sjednice ZNV-a 14. rujna 1977. kada je Damir Grubiša predložio da se tijekom akad. god. 

1977./1978. izda zbornik radova nastavnika fakulteta, Almanah Pravnog fakulteta. 10. studenoga 1978. ZNV 

predlaže prof. dr. Đorđa Milovića za glavnog i odgovornog urednika redakcije Almanaha. Glavni urednici 

Zbornika bili su prof. dr. Đorđe Milović (1980.-1982.); prof. dr. Lujo Margetić (1983.-1988.). 

 

Izdavačka djelatnost 

 Na sjednici ZNV-a 9. svibnja 1980. prodekan prof. dr. Željko Horvatić, na prijedlog prof. dr. Luje 

Margetića da Fakultet razmotri mogućnost tiskanja znanstvenih monografija, udžbenika i skripta, predlaže 

donošenje zaključka o potrebi i korisnosti samostalne izdavačke djelatnosti na Fakultetu. Sačinjen je Plan 

izdavanja udžbenika i skripta u razdoblju 1980.-1985. Do sredine 1982. tiskane su dvije knjige: prof. dr. Luje 

Margetića Srednjovjekovno hrvatsko pravo – stvarna prava i doc. dr. Josipe Čaval Zbirka zadataka iz 

statistike.  

  

Suradnja, znanstveni projekti i seminari 

 Fakultet je ostvarivao suradnju u okvirima bivše SFRJ i na međunarodnoj razini. Fakultet se rano 

uključio u organizaciju znanstvenih skupova. Na sjednici ZNV-a 18. veljače 1981. uzima udjela u 

organizaciji međunarodnog skupa, proslave 700.-te obljetnice Vinodolskog zakonika. To je prvi skup u 

kojem Fakultet uzima udjela kao institucija, do tada to čine nastavnici kao pojedinci. Prvo gostovanje stranog 

predavača na Fakultetu zabilježeno je na sjednici ZNV-a 18. veljače 1981. Na prijedlog prof. dr. Petra 

Šarčevića poziv na predavanje prihvatio je C.C.A. Voskuil iz Haaga, sudac Višeg suda u Amsterdamu. 

Fakultet organizira savjetovanja, tj. seminare. Na sjednici ZNV-a 6. siječnja 1982. odobreno je zajedničko 
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organiziranje seminara Pravni aspekti izvoza robe i usluga u zemlje u razvoju s Privrednom komorom u 

Rijeci u travnju i svibnju 1982. Međunarodnu suradnju uspostavlja ZNV 12. siječnja 1983. Prihvaćen je 

poziv na suradnju Pravnog fakulteta u Trstu.  

 

Poslijediplomski studij i upravni studij 

 Fakultet je inicirao osnivanje poslijediplomskog studija 1981. Na sjednici Savjeta 23. rujna 1981. 

osnovana je Komisija za utvrđivanje uvjeta organiziranja poslijediplomskog studija, ali članovi nisu 

određeni. Inicijativa je obnovljena na sjednici Vijeća nastavnika 20. travnja 1994. Prof. dr. sc. Dragutin 

Ledić imenovan je voditeljem izrade programa poslijediplomskog studija. 

  

Nastava i studenti 

 Osnivački odbor u materijalu Osnivanje Pravnog fakulteta u Rijeci u kolovozu 1972. ukazuje da je 

školovanje pravnih kadrova usmjerenih na pitanja “u svezi s turizmom, pomorstvom i uopće trgovinom sa 

inostranstvom” problem Rijeke i Hrvatske, što opravdava postojanje “specijaliziranog pravnog fakulteta u 

Rijeci”. Predložen je okvirni nastavni plan s imenima izvođača nastave. I. godina studija: Teorija države i 

prava (prof. dr. Oleg Mandić i dr. Josip Brnčić), Povijest države i prava (prof. dr. Đorđe Milović, i dr. Lujo 

Margetić), Rimsko pravo (dr. Lujo Margetić, dr. Nikola Mikulandra, sudac Vrhovnog suda u Zagrebu), 

Politička ekonomija (Josip Deželjin, dr. Nada Šišul, Duško Berlot, profesor Pedagoške akademije), 

Sociologija (prof. dr. Zoran Kompanjet, Žarko Benković, viši predavač IPF Rijeka, Duško Berlot), Elementi 

statistike (dr. Josipa Čaval), Narodna obrana, Strani jezik: engleski jezik (mr. Deša Vio, prof. Viša pomorska 

škola (VPŠ) Rijeka, mr. Dworski Tatjana, prof. VPŠ Rijeka), njemački jezik (prof. Radomir Janković, 

Ekonomski fakultet Rijeka, prof. Ljerka Simichen, Strojarski fakultet Rijeka), talijanski jezik (Aldo Luppi, 

Dragan Aničić, prof. VPŠ Rijeka); 

II. godina studija: Ustavno pravo (dr. Leon Geršković), Kazneno pravo (prof. dr. Bogdan Zlatarić), 

Kazneni postupak (mr. Đorđe Roganović, dr. Damaška Marijan, mr. Berislav Pavišić), Ekonomika 

Jugoslavije (prof. dr. Ivo Žuvela), Građansko pravo I (dr. Josip Hekman, odvjetnik, dr. Boris Vizner), Sudska 

medicina i sudska psihijatrija (dr. Branko Volarić i dr. Slobodan Ćuk s Medicinskog fakulteta), Narodna 

obrana, Strani jezik (kao za I. godinu); 

III. godina studija: Građansko pravo II (dr. Josip Bartulović, dr. Mario Zidarić, sudac), Parnični 

postupak (dr. Zdenko Antić, sudac, dr. Vladimir Jenko, sudac), Opće privredno pravo (prof. dr. Zoran 

Kompanjet), Radno pravo (prof. dr. Nikola Tintić, mr. Rudolf Capar), Međunarodno javno pravo (prof. dr. 

Vladimir Ibler, dr. Božidar Bakotić, doc., dr. Budislav Vukas, mr. Tatijana Grubiša), Nauka o financijama i 

financijsko pravo (mr. Olivera Lončarić, Ivo Dvornik, Ekonomski fakultet), Međunarodni ekonomski odnosi 

(prof. dr. Ivo Žuvela), Strani jezik (kao I. godina); 

IV. godina studija: Nauka o upravljanju (mr. Ema Derossi-Bjelajac), Upravno pravo i upravni 

postupak (prof. dr. Velimir Ivančević, Slobodan Rubeša), Pomorsko pravo (prof. dr. Emanuel Dworski, mr. 

Predrag Stanković), Opće transportno dobro (prof. Vlatko Medanić, Ekonomski fakultet Osijek), Turističko 
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pravo (prof. dr. Ante Turina), Pravo pomorske trgovine (dr. Zdenko Kocijan), Pravo vrijednosnih papira (dr. 

Aleksandar Hribar, Gavro Badovinac, Zagreb), Strani jezik (kao I. godina).  

 Nastava se na I. godini studija počela izvoditi šk. god. 1973./1974. prema sljedećem planu i 

programu: Osnovi teorije države i prava (nositelji prof. dr. Berislav Perić i Josip Metelko), Sociologija (prof. 

dr. Oleg Mandić, Stjepan Pulišelić), Povijest države i prava (dr. Đorđe Milović), Rimsko pravo (prof. dr. 

Ante Romac, dr. Mile Boras, dr. Lujo Margetić, Vesna Radovčić), Politička ekonomija (Josip Deželjin, dr. 

Nada Šišul), Statistika (dr. Josipa Čaval), Socijalna psihologija (prof. dr. Boris Sorokin, Stanko Petković), 

Osnovi općenarodne obrane SFRJ I (Radule Butorović), Engleski jezik (Marijan Urbany), Osnove 

marksizma (Damir Grubiša). Predmeti su se predavali u oba semestra. 

 Nastava na II. godini studija počela se izvoditi šk. god. 1974./1975.: Ustavno pravo (mr. Smiljko 

Sokol), Ekonomska politika SFRJ (prof. dr. Ivo Žuvela), Porodično pravo (prof. dr. Mira Alinčić), Krivično 

pravo (mr. Berislav Pavišić), Krivično procesno pravo (dr. Andrija Makra), Građansko pravo (prof. dr. 

Martin Vedriš), Međunarodno javno pravo (prof. dr. Vladimir Ibler), Osnovi općenarodne obrane SFRJ II 

(Radule Butorović), Engleski jezik (Marijan Urbany). 

 Nastava na III. godini studija počela se izvoditi šk. god. 1975./1976.: Građansko pravo II (prof. dr. 

Martin Vedriš), Građansko procesno pravo (dr. Siniša Triva i Belajac), Nauka o financijama i financijsko 

pravo (prof. dr. Slobodan Štampar, prof. dr. Božidar Jelčić, dr. Ladislav Horvat, prof. dr. Ivo Dvornik), Opće 

privredno pravo (dr. Zoran Kompanjet). U upisnim listovima navedeni su i predmeti: Pomorsko pravo (prof. 

dr. Emanuel Dworski), Sudska medicina i sudska psihijatrija (dr. Branko Volarić i dr. Slobodan Ćuk), 

Engleski jezik (Marijan Urbany). 

 Na IV. godini studija nastava se počela izvoditi šk. god. 1976./1977.: Nauka o upravljanju (prof. dr. 

Eugen Pusić, doc. dr. Ema Derossi-Bjelajac i dr. Stjepan Ivanišević), Upravno pravo i upravni postupak (doc. 

dr. Lovro Šturm i prof. dr. Rupko Godec i prof. dr. Velimir Ivančević), Međunarodno privatno pravo (prof. 

dr. Željko Matić, prof. dr. Krešimir Sajko i dr. Petar Šarčević), Radno i socijalno pravo (prof. dr. Rudi 

Kyovsky i prof. dr. Aleksandar Radovan, doc. dr. Vladimir Korun).  

Na sjednici ZNV-a odluka da se 30. I. 1978. provede prva promocija završenih studenata.  
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