
IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 sa 192. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Rijeci odrţane 17. srpnja 2019. godine 
 

 
Ad 4 . 

Dr. sc. Anamari Petranović, ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice. 

Predlaţemo Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor dr. sc. Anamari Petranović u znanstveno zvanje 

znanstvene savjetnice u području društvenih znanosti, polje pravo.  

Ad 5. 

Dr. sc. Antonija Zubović ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice. 

 Predlaţemo Matičnom odboru za polje prava da potvrdi izbor dr. sc. Antonije Zubović u znanstveno zvanje više 

znanstvene suradnice u području društvenih znanosti, polje pravo.  

Ad 6. 

1. Raspisuje se natječaj za jednog zaposlenika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog 

područja društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, 

kriminologija i viktimologija na Katedri za kazneno postupovno pravo.   

1.2. Imenuje se stručno Povjerenstvo u sastavu: 

1.2.1. prof. dr. sc. Petar Veić, predsjednik, Pravni fakultet u Rijeci, 

1.2.2. prof. prof. dr. sc. Miomir Matulović, član, Pravni fakultet u Rijeci i 

1.2.3. doc. dr. sc. Igor Martinović, član, Pravni fakultet u Rijeci.  

2. Raspisuje se natječaj za jednog zaposlenika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta  iz znanstvenog 

područja društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za financijsko pravo 

na odreĎeno vrijeme (do povratka prof. dr. sc. Sanje Barić). 

2.2. Imenuje se stručno Povjerenstvo u sastavu: 

2.2.1. prof. dr. sc. Nataša Ţunić Kovačević, predsjednica, Pravni fakultet u Rijeci, 

2.2.2. prof. prof. dr. sc. Dario ĐerĎa, član, Pravni fakultet u Rijeci i 

2.2.3. doc. dr. sc. Stjepan Gadţo, član, Pravni fakultet u Rijeci.  

3. Raspisuje se natječaj za jednog zaposlenika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta  iz znanstvenog 

područja društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana graĎansko pravo i graĎansko procesno pravo, na 

Katedri za graĎansko pravo na odreĎeno vrijeme (do 31. prosinca 2020. s mogućnošću produljenja). 

3.2. Imenuje se stručno Povjerenstvo u sastavu: 

3.2.1. prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača, predsjednica, Pravni fakultet u Rijeci, 

3.2.2. izv. prof. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić, članica, Pravni fakultet u Rijeci i 

3.2.3. izv. prof. dr. sc. Loris Belanić, član, Pravni fakultet u Rijeci.  

Tekst natječaja čini sastavni dio zapisnika te se pohranjuje u pismohrani.  

Ad 7. 

Usvajaju se izvedbeni nastavni planovi za akademsku 2019./2020. godinu za:  

a) Integrirani sveučilišni studij prava 

b) Preddiplomski stručni studij - upravni studij 

c) Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave 

Ad 8. 

Imenuje se Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorske disertacije „Datenschutzrechtliche 

Einwilligung im Gesundheitsbereich unter der DSGVO: unter besonderer Berücksichtigung der 

datenschutzrechtlichen Vorgaben in Deutschland“, koju je podnijela Anna-Lena Hoffmann, dipl. iur., 

doktorandica Poslijediplomskoga doktorskog studija iz područja društvenih znanosti, polja prava, u sastavu: 

1. Univ. Prof. Dr. Iur. Hannes Rösler, LL.M., Sveučilište u Siegenu, predsjednik Povjerenstva,  

2. Prof. dr. sc. Silvija Petrić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, članica Povjerenstva i 

3. Doc. dr. sc. Igor Martinović, Pravni fakultet u Rijeci, član Povjerenstva. 

Javna obrana teme doktorske disertacije bit će odrţana u petak, 6. rujna 2019. godine u 14,00 sati u Vijećnici 

Pravnog fakulteta u Rijeci. 

Članovi Povjerenstva u roku od mjesec dana od dana odrţavanja javne obrane teme doktorske disertacije 

podnose Fakultetskom vijeću izvješće o odrţanoj javnoj obrani s ocjenom teme doktorske disertacije.  

Zapisničarkom se imenuje doc. dr. sc. Martina Bajčić. 

Ad 9. 

1) Odobrava se prijavljeni tekst udţbenika pod naslovom Pravo društava, autora prof. dr. sc. Dionisa Jurića, kao 

izdanje Sveučilišta u Rijeci. 

UtvrĎuje se da udţbenik pokriva u stopostotnom udjelu nastavni program obveznog kolegija Pravo društava koji 

se izvodi na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju pravo.  

Pozitivne recenzije spomenutog udţbenika dali su: prof. dr. sc. Siniša Petrović s Pravnog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu i prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc s Pravnog fakulteta u Rijeci. 



2) Odobrava se prijavljeni tekst udţbenika pod naslovom Europsko privatno pravo: Opći dio, autorice izv. prof. 

dr. sc. Emilie Mišćenić, u izdavaštvu Školske knjige d.d., 2019. , kao izdanje Sveučilišta u Rijeci 

UtvrĎuje se da udţbenik pokriva u stopostotnom udjelu nastavni program obveznog kolegija Europsko pravo II 

koji se izvodi na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju pravo.  

Pozitivne recenzije spomenutog udţbenika dali su: prof. dr. sc. Tomislav Borić sa Karl -Franzens – Universit t 

Graz i prof. dr. sc. Damjan Moţina s Univerze v Ljubljani. 

 

 


