
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 sa 191. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci održane 18. lipnja 2019. godine 
 

Ad 4. 

Prof. dr. sc. Željko Bartulović, redoviti profesor Pravnog fakulteta u Rijeci, bira se u znanstveno-nastavno zvanje 

i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, 

znanstvena grana povijest prava i države, na Katedri za povijest prava i države.   

Ova odluka podliježe potvrdi od Senata Sveučilišta u Rijeci. 

Ad 5. 

1. Pokreće se postupak izbora dr. sc. Dejana Bodula za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u 

znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo.  

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu:  

a) prof. dr. sc. Eduard Kunštek, predsjednik, Pravni fakultet u Rijeci,  

      b) prof. dr. sc. Jozo Čizmić, član, Pravni fakultet  Sveučilišta u Splitu i  

c) prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc, članica, Pravni fakultet u Rijeci 

Ad 6. 

1. Pokreće se postupak izbora dr. sc. Igora Martinovića za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog 

suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo.  

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu:  

a) prof. dr. sc. Velinka Grozdanić, predsjednica, Pravni fakultet u Rijeci, 

b) prof. dr. sc. Petar Veić, član, Pravni fakultet u Rijeci i  

c) prof. dr. sc. Davor Derenčinović, član, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  

Ad 7 . 

1. Usvaja se zahtjev izv. prof. dr. sc. Ivane Kunda za ranijim raspisivanjem natječaja (prije isteka roka od pet (5) 

godina) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području 

društvenih znanosti, polje pravo na Katedri za europsko i meĎunarodno privatno pravo.  

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo koje će utvrditi da izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda ispunjava kriterije za izbor u 

više zvanje u odnosu na ono u koje se bira (navedeno u točki 1.), u sastavu:  

a) prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, predsjednik, Pravni fakultet  Sveučilišta u Zagrebu, 

b) prof. dr. sc. Vesna Tomljenović, članica, Pravni fakultet u Rijeci i 

c) prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc, članica, Pravni fakultet u Rijeci. 

                                                                       Ad 8. 

1. Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u 

znanstvenog području društvenih znanosti, polje pravo na Katedri za rimsko pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

a) izv. prof. dr. sc. Anamari Petranović, predsjednica, Pravni fakultet u Rijeci,   

b) prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić, članica, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i 

c) prof. dr. sc. Željko Bartulović, član, Pravni fakultet u Rijeci. 

Ad 9. 

1. Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u 

znanstvenog području društvenih znanosti, polje pravo na Katedri za meĎunarodno i europsko privatno pravo. 

2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor u sastavu: 

a) izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda, predsjednica, Pravni fakultet u Rijeci,   

b) izv. prof. dr. sc. Ines Medić, članica, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu i 

c) izv. prof. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar, članica, Pravni fakultet u Rijeci. 

Ad 10. 

1. Usvajaju se Izmjene i dopune Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. 

godinu Pravnog fakulteta u Rijeci. 

2. Izmjene i dopune Plana iz prethodne točke čini sastavni dio ove Odluke i dostavlja se na potvrdu Senatu 

Sveučilišta u Rijeci. 

Ad 11. 

Usvajaju se dopune obrasca Sveučilišnog studija Prava.  

Obrasci čine sastavni dio zapisnika te se pohranjuju u pismohrani.  

Ad 12. 

a) usvaja se Akademski kalendar za 2019./2020. godinu. Nastava završava u ljetnom semestru 10. lipnja 

2020. godine.  

b) Povjerava se održavanje ispita iz predmeta Ustavno pravo, dr. sc. Matiji Milošu uz nadzor prodekanice 

za sveučilišni studij, prof. dr. sc. Nataše Žunić-Kovačević. 

Akademski kalendar čini sastavni dio zapisnika te se pohranjuje u pismohrani.  

Ad 13. 

Usvaja se polugodišnji doktorandov izvještaj doktorandice Nikoline Grković.  



Izvještaj čini sastavni dio zapisnika te se pohranjuje u pismohrani.  

 

 


