
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 
sa 184. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 24. listopada 2018. godine 

Ad 1. 
Jednoglasno i bez primjedbi usvaja se zapisnik sa 183. sjednice Fakultetskog vijeća održane 11. rujna 2018. 
godine. 

Ad 3. 
a) Usvaja se godišnje Izvješće o radu Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Pravnog fakulteta 

Sveučilišta u Rijeci za akademsku godinu 2017./2018. 
b) Usvaja se Analiza o prolaznosti u akademskoj 2017./2018. godini. 

Godišnje Izvješće i Analiza čine sastavni dio zapisnika te se pohranjuju u pismohrani.  
Ad 4. 

Usvajaju se Detaljni izvedbeni nastavni planovi za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo 
i Preddiplomski stručni studij – Upravni studij za ak. god. 2018./2019. godinu na Katedri za povijest prava i 
države i Katedri za međunarodno i europsko privatno pravo. 

Ad 5. 
Dr. sc. Stjepan Gadžo, poslijedoktorand Pravnog fakulteta u Rijeci bira se u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto docenta u području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo na Katedri 
za financijsko pravo.   
Izbor se vrši na vrijeme od pet godina. 

Ad 6. 
Dr. sc. Aleksandra Popovski ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice.   
Predlažemo Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor dr. sc. Aleksandre Popovski u znanstveno zvanje 
znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.  

Ad 7. 
1. Pokreće se postupak izbora dr. Šime Jozipovića, stručnog suradnika Ekonomskog fakulteta u Splitu u 

znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo.  
2. Imenuje se  Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 
a) prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, predsjednica, Pravni fakultet u Rijeci, 
b) prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc, članica, Pravni fakultet u Rijeci i 
c)   prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, član, Pravni fakultet  u Zagrebu. 

Ad 8. 
a) 
Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije „Pravno uređenje i položaj 
alternativnih investicijskih fondova i njihovih upravitelja pri ulaganju u portfeljna društva“, koju je podnijela 
Suzana Audić Vuletić, dipl. iur., univ. spec. oec., doktorandica Poslijediplomskoga doktorskog studija iz 
područja društvenih znanosti, polja prava, u sastavu: 
a) Prof. dr. sc. Hana Horak, predsjednica Povjerenstva,  
b) Prof. dr. sc. Saša Prelič, član Povjerenstva i 
c) Prof. dr. sc. Dionis Jurić, član Povjerenstva. 
b) 
Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije „Pravo državnih potpora EU kao 
ograničenje slobode pružanja javnih usluga“, koju je podnijela mr. sc. Marijana Liszt, dipl. iur., LL.M., 
doktorandica Poslijediplomskoga doktorskog studija iz područja društvenih znanosti, polja prava, u sastavu: 
a) Prof. dr. sc. Vesna Tomljenović, predsjednica Povjerenstva,  
b) Izv. prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman, članica Povjerenstva i 
c) Doc. dr. sc. Antonija Zubović, članica Povjerenstva. 

Ad 9. 
Usvaja se Plan vanjske suradnje i terenske nastave za akademsku 2018./2019. godinu. 
Plan čini sastavni dio zapisnika te se pohranjuje u pismohranu.  

Ad. 10 
Usvajaju se Uvjeti za upis u akademsku 2019./2020. godinu na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 
studij prava i stručni studij – Upravni studij.  
Odluka o uvjetima upisa čini sastavni dio zapisnika te se pohranjuje u pismohrani. 

Ad 11. 
Usvaja se Pravilnik  o pravnom istraživanju, diplomskom radu i  završnom radu.  
Pravilnik čini sastavni dio zapisnika te se pohranjuje u pismohrani.  

Ad 12. 
Usvaja  se  Odluku  o  produženju  roka  za  dovršetak  studija  za  studente  I. i II. generacije 
Poslijediplomskog  specijalističkog  studija  Pravo  europskih  integracija  u  akademskoj 
2018./2019. godini. 
Odluka čini sastavni dio zapisnika te se pohranjuje u pismohrani. 

Ad 13. 
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(1) Usvaja se prijedlog programa cjeloživotnog obrazovanja, bez stjecanja ECTS bodova,  pod nazivom 
„Usavršavanje za pripremu stručnog ispita stečajnog upravitelja“. 
Prijedlog programa čini sastavni dio ove Odluke. 

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

Ad 14. 
Za kandidata u Državno odvjetničko vijeće predlaže se izv. prof. dr. sc. Marissabell Škorić.  
 
 


