Z A P I S N I K br. 1
s 406. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta u Osijeku, održane dana 29. siječnja
2015. godine u 12,00 sati.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
V. d. dekana izvješćuje članove Vijeća da je prof. dr. sc. Mira Lulić potvrđena od strane Senata
kao redovita profesorica.
Ad 1) Zapisnik sa sjednice Fakultetskog vijeća održane 22. prosinca 2014. godine.
Ad 2) Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Pravnog fakulteta Osijek je
prihvaćen većinom glasova Fakultetskog vijeća.
Ad 3) Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće dekana za akademsku 2013./2014. godinu.
Ad 4) Odluka o izboru dr. sc. Martine Mikrut u znanstveno-nastavno zvanje docentice i radno
mjesto docentice iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija,
znanstvena grana organizacije i menadžment.
Ad 5) Odluka o izboru Ivice Pavića u suradničko zvanje asistenta, na radno mjesto asistenta,
za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno
pravo.
Ad 6) O ovoj točki dnevnog reda - ovlaštenja asistentima – će se razgovarati na idućoj sjednici
Vijeća.
Ad 7) Izvješća za znanstvene novake-asistente za 2014. godinu (dr. sc. Helga Špadina, Davor
Muhvić, dr. sc. Dunja Duić, dr. sc. Martina Mikrut, Nataša Lucić i Katarina Marošević)
prihvaćena.
Ad 8) Odluka o imenovanju uredništva časopisa "Pravni vjesnik" jednoglasno je prihvaćena u
slijedećem sastavu: 1) Glavni i odgovorni urednik: izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, 2) Izvršni
urednik: doc. dr. sc. Ivana Tucak, 3) Koordinator uredništva: Ljiljana Siber, 4) Tehnička
potpora: Marija Dijanović i 5) Tajnica uredništva: Manda Mađarić
Ad 9) Donesena je odluka o raspisivanju natječaja za specijalistički stručni studij Javna uprava.
Ad 10) Plan izdavačke djelatnosti je prihvaćen.
Ad 11) Doneseno je Rješenje o imenovanju Jovana Vlaovića, studenta IV godine studija, za
demonstratora na Katedri Trgovačko pravo za akademsku 2014./2015. godinu.
Ad 12) Donesena je Odluka o prihvaćanju popisa urudžbenih brojeva na Pravnom fakultetu u
Osijeku.
Ad 13) Obavijest o održavanju sjednica Fakultetskog vijeća u ovoj akademskoj godini.
Dana 4. veljače održava se 200-te obljetnice rođenja biskupa Josipa Jurja Strossmayera u HNK
Osijek.

Z A P I S N I K br. 2
s 407. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta Osijek, održane 16. ožujka 2015. godine
(ponedjeljak), u 12,30 sati
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
V. d. dekana pozdravlja doc. dr. sc. Martinu Mikrut kao novu članicu Fakultetskog vijeća i Ivicu Pavića,
asistenta na Katedri za ustavno pravo kao novog člana kolektiva.
Ad 1) Zapisnik sa sjednice Fakultetskog vijeća održane 29. siječnja 2015. godine je prihvaćen.
Ad 2) Prihvaćena je Odluka o pokretanju postupka izbora dekana za mandatno razdoblje od 2015./2016.
do 2018./2019. godine. Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga kandidata u sastavu: 1) Doc. dr. sc.
Mato Palić, predsjednik, 2) Doc. dr. sc. Zvonimir Jelinić, član, 3) Doc. dr. sc. Martina Mikrut, članica
Katedre prijedloge za dekana dostavljaju najkasnije do 20. travnja 2015. godine.
Ad 3) Donesena je Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za izbor jedne nastavnice u znanstveno
zvanje znanstvene suradnice za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,
znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija u sastavu: 1)
Prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, predsjednik, 2) Prof.
dr. sc. Vladimir Ljubanović, professor emeritus, član, 3) Prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, redovita
profesorica Pravnog fakulteta u Splitu, članica, 4) Prof. dr. sc. Leo Cvitanović, redoviti profesor
Pravnog fakulteta u Zagrebu, član, 5) Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, izvanredni profesor Pravnog
fakulteta u Osijeku, član
Dr. sc. Barbara Herceg Pakšić na osobni zahtjev pokreće postupak za izbor u znanstveno zvanje
znanstvene suradnice.
Ad 4) Donesena je Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za izbor jednog nastavnika u
znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje
pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija u
sastavu: 1) Prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović, professor emeritus, predsjednik, 2) Prof. dr. sc. Davor
Krapac, akademik, Ustavni sud RH u Zagrebu, član, 3) Doc. dr. sc. Igor Vuletić, docent Pravnog
fakulteta u Osijeku, član
Dr. sc. Ante Novokmet na osobni zahtjev pokreće postupak za izbor u znanstveno zvanje znanstveni
suradnik.
Ad 5) Donesene su Odluke o usvajanju ishoda učenja za studijske programe: a) Poslijediplomski
doktorski studij, b) Poslijediplomski specijalistički studij "Kazneno pravo", c) Poslijediplomski
specijalistički studij "Upravljanje razvojem lokalne i regionalne samouprave", d) Poslijediplomski
specijalistički studij "Ljudska prava" i e) Specijalistički diplomski stručni studij "Javna uprava"
Ad 6) Doc. dr. sc. Ljubica Kordić predlaže Fakultetskom vijeću ustrojavanje Odsjeka za cjeloživotno
obrazovanje i strane jezike. Vijeće prihvaća prijedlog.
Ad 7) Izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar predlaže članovima Vijeća izmjene i dopune Elaborata
interdisciplinarnog programa stručnog usavršavanja u području zaštite procesnih prava djeteta i
komunikacije s djetetom. Izmjene i dopune su prihvaćene.
Ad 8) Odluka o imenovanju Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti izradom i javnom obranom
doktorskog rada bez upisivanja na Poslijediplomski doktorski studij pristupnika Daniela Hamana u
sastavu: 1) Prof. dr. sc. Josip Vrbošić, predsjednik, 2) Izv. prof. dr. sc. Miro Gardaš, član, 3) Doc. dr. sc.
Nikol Žiha, članica, 4) Doc. dr. sc. Anita Blagojević, članica, 5) Doc. dr. sc. Tunjica Petrašević, član,
jednoglasno je prihvaćena.
Povjerenstvo će ocjeniti da li pristupnik isupunjava uvjete.

Ad 9) Vijeće je prihvatilo Rješenje da se za demonstratora na Katedri za Europsko pravo za akademsku
2014./2015. godinu imenuje Fran Mihaljević, student IV godine Integriranog preddiplomskog i
diplomskog studija.
Ad 10) V. d. dekana izvještava članove Vijeća o slijedećem:
- trebamo donijeti Pravilnik za norma sate jer je Kolektivni ugovor van snage. Treba jasnije izraziti
mentoriranje na izvanrednim studijima, konzultacije itd.
- dana 17. travnja 2015. godine ističe Ugovor s VIP-om.
- reakreditacije Fakulteta odgađa se za jesen (listopad/studeni). Materijali bi trebali biti završeni do 1.
lipnja zatim slijedi lektura, prijevod na engleski jezik.
Doc. dr. sc. Nikol Žiha – predsjednica Povjerenstva za izradu web stranice i vizualni identitet Fakulteta
– trebamo izraditi novi logotip , novi vizualni identitet PFO, redizajn web stranice, arhitektura web
stranice s intuitivnim i jednostavnim sučeljem čije korištenje ne zahtjeva tehnička znanja, izrada
interaktivnog rasporeda sati s aktualiziranim stanjem zauzeća dvorana i informiranjem studenata u
slučaju otkazivanja predavanja, izrada baze međunarodne suradnje s mogućnošću eksportiranja
podataka, fotografije za web stranicu i za arhivu kao i promotivni video od cca 2 minute, izrada web
shopa za prodaju vlastitih izdanja knjiga, časopisa i reklamnog materijala te u svrhu popularizacije
znanstvenih aktivnosti, izrada mobilne aplikacije, edukacija sistem administratora, informatičke službe i
djelatnika Fakulteta u svrhu kasnije samostalnog održavanja stranice.

Z A P I S N I K br. 3
s 408. sjednice Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta Osijek, održane 21. travnja 2015. godine, u 10,00 sati.
Romana Ćosić je zamolila v. d. dekana i članove Vijeća da prihvate izmjenu dnevnoga reda – Izvješće o radu
Studentskog zbora Pravnog fakulteta u Osijeku, što je jednoglasno i prihvaćeno.
v. d. dekana izv. prof. dr. sc. Boris Bakota predlaže također izmjenu dnevnoga reda pod točkom 6.b) što je
jednoglasno i prihvaćeno.
v. d. dekana pozdravlja Sanju Arbanas kao novu članicu Fakultetskog vijeća iz nenastavnog osoblja.
Ad 1) Prihvaćen je Zapisnik sa sjednice Fakultetskog vijeća održane 16. ožujka 2015. godine.
Ad 2) Fakultetsko vijeće je prihvatilo tekst Samoanalize Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravnog
fakulteta Osijek.
Ad 3) Predsjednik Povjerenstva za izbor dekana, doc. dr. sc. Mato Palić izvještava članove Vijeća da je od 12
katedri koje su predlagale dekana predložen izv. prof. dr. sc. Boris Bakota.
Dana 19. svibnja 2015. godine održat će se izborna sjednica.
Ad 4) Odluka o imenovanju dva (2) privremena člana Stegovnog suda drugog stupnja Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku je prihvaćena:
1. Doc. dr. sc. Anita Blagojević, docentica Pravnog fakulteta u Osijeku
2. Doc. dr. sc. Josip Berdica, docent Pravnog fakulteta u Osijeku
Ad 5) Odluka o raspisivanju natječaja za izbor jednog/e nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje redovitog/e
profesora/ice i na radno mjesto redovitog/e profesora/ice, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,
znanstvena grana povijest prava i države je prihvaćena.
Ad 6) Prihvaćeno je pozitivno Izvješće Povjerenstva za izbor jedne nastavnice u znanstveno zvanje znanstvene
suradnice za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo,
kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija za pristupnicu dr. sc. Barbaru Herceg Pakšić. Predlaže se
Matičnom odboru da dr. sc. Barbaru Herceg Pakšić izabere u znanstveno zvanje znanstvene suradnice.
Ad 6. b) Također je prihvaćeno pozitivno Izvješće Povjerenstva za izbor jednog nastavnika u znanstveno zvanje
znanstvenog suradnika za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana
kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija za pristupnika dr. sc. Antu Novokmet.
Predlaže se Matičnom odboru da dr. sc. Antu Novokmet izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Ad 7) Fakultetsko vijeće je donijelo Odluku o imenovanju Stručnog povjerenstva za izbor jednog nastavnika u
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,
znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija u sastavu: 1) Prof. dr. sc.
Davor Krapac, akademik, sudac Ustavnog suda RH, predsjednik, 2) Prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović, professor
emeritus, član i 3) Doc. dr. sc. Igor Vuletić, docent Pravnog fakulteta u Osijeku, član. Dr. sc. Marin Mrčela
pokreće na osobni zahtjev postupak za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Ad 8) Donesena je Odluka o prihvaćanju Programa cjeloživotnog obrazovanja "Stručno usavršavanje u području
zastupanja javnopravnih tijela i drugih stranaka u upravnim sporovima pred nadležnim upravnim sudovima i u
primjeni Zakona o općem upravnom postupku" voditelja izv. prof. dr. sc. Borisa Ljubanovića.
Ad 9) Članovi Vijeća jednoglasno su donijeli slijedeće odluke o imenovanju mentora asistentima:
Lidija Šimunović, asistentica - za mentora se imenuje doc. dr. sc. Dubravka Akšamović
Marko Sukačić, asistent - za mentora se imenuje doc. dr. sc. Nikol Žiha
Toni Pravni, asistent - za mentora se imenuje doc. dr. sc. Josip Berdica
Ivica Pavić, asistent - za mentora se imenuje doc. dr. sc. Mato Palić
Mr. sc. Anton Petričević, asistent - za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Mario Vinković
Ad 10) Studentica Romana Ćosić iznosi Izvješće o radu Studentskog zbora od studenoga 2012. do travnja 2015.
godine. Izvješće je u privitku Zapisnika.
Ad 11) Fakultetsko vijeće je donijelo Odluku o imenovanju Izbornog povjerenstva Pravnog fakulteta iz reda
nastavnika za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Pravnog fakulteta u Osijeku.
Fakultetsko vijeće za članove i zamjenike Izbornog povjerenstva iz reda nastavnika imenuje:
1. Izv. prof. dr. sc. Rajko Odobaša (zamjenik: doc. dr. sc. Predrag Zima)

2. Doc. dr. sc. Josip Berdica (zamjenik: Jelena Roškar, asitentica)
Za predsjednika Izbornog povjerenstva se imenuje izv. prof. dr. sc. Rajko Odobaša.
Ad 12) V. d. dekana izvještava članove Vijeća
- u srijedu 22. travnja 2015. u 12,00 sati održat će se znanstveni skup na temu "Dan kada je nastala država
Hrvatska 1991." u prostoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Promocije će se održati 23., 24. i 25. travnja u dvorani 1/13.

Z A P I S N I K br. 4
s 409. Izborne sjednice Fakultetskog vijeća, održane dana 19. svibnja 2015. godine, u 10,00 sati.
V. d. prodekan doc. dr. sc. Igor Vuletić predlaže sljedeći
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Doc. dr. sc. Igor Vuletić predstavlja nove članove Fakultetskog vijeća koji su izabrani od strane
studenata: Hrvoje Miloglav, Tina Aničić, Nikola Tufeković, Ivana Martić, Isidora Stanić i
Marko Marjanović.
Ad 1) Doc. dr. sc. Zvonimir Jelinić – Povjerenstvo za prikupljanje kandidata za izbor dekana
Pravnog fakulteta zaprimilo je prijedloge 12 katedri. Sve katedre za dekana u mandatnom
razdoblju od 1. listopada 2015. do 30. rujna 2019. godine su preložile izv. prof. dr. sc. Borisa
Bakotu.
Ad 2) Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota – predstavlja program za položaj dekana u mandatnom
razdoblju 1. listopada 2015. do 30. rujna 2019.
Ad 3) Doc. dr. sc. Igor Vuletić predlaže Povjerenstvo za izbor dekana u sljedećem sastavu: 1)
doc. dr. sc. Zvonimir Jelinić, predsjednik, 2) doc. dr. sc. Martina Mikrut, članica i 3) doc. dr. sc.
Josip Berdica, član, što je jednoglasno prihvaćeno
Nakon tajnog glasovana, predsjednik Povjerenstva za izbor dekana doc. dr. sc. Zvonimir Jelinić
predaje izvješće o glasovanju v. d. prodekana doc. dr. sc. Igoru Vuletiću koji podnosi izvješće o
provedenom postupku članovima Fakultetskog vijeća.
Ukupan broj članova Fakultetskog vijeća
42
Broj članova koji su pruzeli glasačke listiće
38
Broj članova koji su pristupili glasovanju
38
Broj nevažećih listića
3
Broj glasova koje je dobio izv. prof. dr. sc. Boris Bakota 35
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Z A P I S N I K br. 5
s 410. sjednice Fakultetskog vijeća održane dana 19. svibnja 2015. godine, u 11,00 sati.
Ad 1) Prihvaćen je Zapisnik sa sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. travnja 2015. godine.
Ad 2) Strategiju Pravnog fakulteta smo u obvezi zakonski izraditi. Najveću zaslugu zaslužuje kolegica
doc. dr. sc. Martina Mikrut. Jednoglasno se prihvaća Strategija Pravnog fakulteta u Osijeku.
Ad 3) Izmjene i dopune Statuta – u čl. 26. st. mijenja se i glasi: "(1) Fakultet ima 4 (četiri) prodekana:
- prodekan za nastavu i studente
- prodekan za znanost i poslijediplomske studije
- prodekan za projekte i međunarodnu suradnju
- prodekan za poslovanje i razvoj."
U čl. 27. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
"(4) Prodekan za poslovanje i razvoj
- prati i koordinira provođenje strategije Fakulteta
- brine o marketingu Fakulteta
- u suradnji s dekanom prati financijsko planiranje i održivost, alokaciju resursa, identifikaciju
novih izvora prihoda, praćenje rashoda
- koordinira suradnju s gospodarstvom i ostalim dionicima važnim za sudjelovanje u razvojnim
procesima Fakulteta
- koordinira sustavom unaprjeđivanja i osiguranja kvalitete na Fakultetu
- obavlja i druge poslove po nalogu dekana."
Ad 4) Uz 1 glas protiv donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih
mjesta.
Ad 5) Donesena je Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za izbor jednog nastavnika u
znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti,
znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države u sastavu: 1) Prof. dr. sc. Josip
Vrbošić, redoviti profesor Pravnog fakulteta u Osijeku, predsjednik, 2) Prof. dr. sc. Dalibor Čepulo,
redoviti profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, član i 3) Prof. dr. sc. Željko Bartulović, redoviti profesor
Pravnog fakulteta u Rijeci, član
Ad 6) Nakon kraće rasprave donesena je jednoglasno Odluka o izmjeni Izbornih predmeta na V. godini
(IX. semestar) Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija.
Ad 7) Odluka o brisanju izbornog predmeta Politika i gospodarstvo kao uvjet za upis na Pravni fakultet
u Osijeku u sklopu polaganja ispita državne mature od 2016./2017. godine je prihvaćena.
Ad 8) Jednoglasno su prihvaćene slijedeće Odluke o imenovanju recenzenata za knjige:
a) "Procesno – pravni aspekti prava EU-a" autora izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović, izv. prof. dr.
sc. Mirela Župan, doc. dr. sc. Tunjica Petrašević, doc. dr. sc. Igor Vuletić i dr. sc. Paula Poretti
- prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, redovita profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu
- prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, redovita profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu
b) "Uvod u državu i pravo" autora izv. prof. dr. sc. Duško Vrban i doc. dr. sc. Predrag Zima
- izv. prof. dr. sc. Žaklina Harašić, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta u Splitu
- doc. dr. sc. Ivana Tucak, docentica Pravnog fakulteta u Osijeku
Ad 9) Izvješće o rezultatima provedene Fakultetske ankete.
Doc. dr. sc. Jelena Legčević izvještava članove Vijeća o provedenoj Fakultetskoj anketi
- kvaliteta nastave, - stručne službe, - referada, - knjižnica
Ukupno je 615 studenata sudjelovalo u anketi i to za 45 nastavnika
Ad 10) Doc. dr. sc. Tunjica Petrašević - izmjene programa doktorskog studija su poslane.

Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković - 21. i 22. svibnja održat će se "Internationa Jean Monnet Conference –
New Developments in EU Labour, Eyuality and Human Rights Law" u Vijećnici Fakulteta.
Dana 28. i 29. svibnja održat će se 40. obljetnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Nakon Vijeća održat će se Tribina – Prakse brendiranja pravnih fakulteta u HR i inozemstvu.

Z A P I S N I K br. 6
411. sjednica Fakultetskog vijeća, održane dana 16. lipnja 2015. godine, u 10,00 sati.
Ad 1) Prihvaćen je Zapisinik sa sjednice Fakultetskog vijeća (409) održane 19. svibnja 2015. godine.
Ad 2) Prihvaćen je Zapisinik sa sjednice Fakultetskog vijeća (410) održane 19. svibnja 2015. godine
Ad 3) Jednoglasno je donesena Odluka o prihvaćanju izmjena i dopuna Studijskog programa
Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija.
Ad 4) Strateški program znanstvenih istraživanja za radoblje 2015. – 2020. godine je također
jednoglasno usvojen.
Ad 5) Kako nemamo Kolektivni ugovor morali smo ići u izmjene i dopune Pravilnika o raspodjeli
vlastitih prihoda koji je jednoglasno prihvaćen.
Ad 6) Jednoglasno je prihvaćeno pozitivno Izvješće za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice
za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno
pravo za pristupnicu dr. sc. Helgu Špadina.
Također je jednoglasno prihvaćeno Mišljenje i prijedlog Matičnom odboru da dr. sc. Helgu Špadinu
izabere u znanstveno zvanje znanstvene suradnice.
Ad 7) Pozitivno izvješće za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje
društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo,
kriminologija i viktimologija za pristupnika dr. sc. Marina Mrčelu jednoglasno je prihvaćeno.
Također je jednoglasno prihvaćeno Mišljenje i prijedlog Matičnom odboru da dr. sc. Marina Mrčelu
izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Ad 8) Na prijedlog v. d. dekana jednoglasno je donesena Odluka o raspisivanju natječaja i imenovanju
Povjerenstva za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, na radno
mjesto izvanredni profesor, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,
znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava u sastavu: 1) Prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti
profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, predsjednik, 2) Prof. dr. sc. Vlado Belaj, redoviti profesor
Pravnog fakulteta u Osijeku, član i 3) Izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, izvanredna profesorica Pravnog
fakulteta u Zagrebu, član
Ad 9) Jednoglasno je donesena Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Svjetlane
Šokčević, na osobni zahtjev, u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje
društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo u sastavu: 1) Izv.
prof. dr. sc. Mario Vinković, izvanredni profesor Pravnog fakulteta u Osijeku, predsjednik, 2) Prof. dr.
sc. Nada Bodiroga-Vukobrat, redovita profesorica Pravnog fakulteta u Rijeci, član i 3) Doc. dr. sc.
Sandra Laleta, docentica Pravnog fakulteta u Rijeci, član
Ad 10) V. d. prodekana doc. dr. sc. Igora Vuletića je kratko iznio podatke o rekapitulaciji ispita u
akademskoj 2013./2014. godini za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i Stručni
upravni studij.
Ad 11) Na prijedlog v. d. dekana izv. prof. dr. sc. Borisa Bakote donesena je jednoglasno Odluka o
korištenju kolektivnog godišnjeg odmora za 2015. godinu.
Kolektivni godišnji odmor počinje 20. srpnja 2015. godine, a završava 21. kolovoza 2015. godine.
Ad 12)
Informacija nije bilo.

Z A P I S N I K br. 6
411. sjednica Fakultetskog vijeća, održane dana 16. lipnja 2015. godine, u 10,00 sati.
Ad 1) Prihvaćen je Zapisinik sa sjednice Fakultetskog vijeća (409) održane 19. svibnja 2015. godine.
Ad 2) Prihvaćen je Zapisinik sa sjednice Fakultetskog vijeća (410) održane 19. svibnja 2015. godine
Ad 3) Jednoglasno je donesena Odluka o prihvaćanju izmjena i dopuna Studijskog programa
Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija.
Ad 4) Strateški program znanstvenih istraživanja za radoblje 2015. – 2020. godine je također
jednoglasno usvojen.
Ad 5) Kako nemamo Kolektivni ugovor morali smo ići u izmjene i dopune Pravilnika o raspodjeli
vlastitih prihoda koji je jednoglasno prihvaćen.
Ad 6) Jednoglasno je prihvaćeno pozitivno Izvješće za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice
za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno
pravo za pristupnicu dr. sc. Helgu Špadina.
Također je jednoglasno prihvaćeno Mišljenje i prijedlog Matičnom odboru da dr. sc. Helgu Špadinu
izabere u znanstveno zvanje znanstvene suradnice.
Ad 7) Pozitivno izvješće za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje
društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo,
kriminologija i viktimologija za pristupnika dr. sc. Marina Mrčelu jednoglasno je prihvaćeno.
Također je jednoglasno prihvaćeno Mišljenje i prijedlog Matičnom odboru da dr. sc. Marina Mrčelu
izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Ad 8) Na prijedlog v. d. dekana jednoglasno je donesena Odluka o raspisivanju natječaja i imenovanju
Povjerenstva za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, na radno
mjesto izvanredni profesor, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo,
znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava u sastavu: 1) Prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti
profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, predsjednik, 2) Prof. dr. sc. Vlado Belaj, redoviti profesor
Pravnog fakulteta u Osijeku, član i 3) Izv. prof. dr. sc. Nina Tepeš, izvanredna profesorica Pravnog
fakulteta u Zagrebu, član
Ad 9) Jednoglasno je donesena Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Svjetlane
Šokčević, na osobni zahtjev, u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za znanstveno područje
društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo u sastavu: 1) Izv.
prof. dr. sc. Mario Vinković, izvanredni profesor Pravnog fakulteta u Osijeku, predsjednik, 2) Prof. dr.
sc. Nada Bodiroga-Vukobrat, redovita profesorica Pravnog fakulteta u Rijeci, član i 3) Doc. dr. sc.
Sandra Laleta, docentica Pravnog fakulteta u Rijeci, član
Ad 10) V. d. prodekana doc. dr. sc. Igora Vuletića je kratko iznio podatke o rekapitulaciji ispita u
akademskoj 2013./2014. godini za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i Stručni
upravni studij.
Ad 11) Na prijedlog v. d. dekana izv. prof. dr. sc. Borisa Bakote donesena je jednoglasno Odluka o
korištenju kolektivnog godišnjeg odmora za 2015. godinu.
Kolektivni godišnji odmor počinje 20. srpnja 2015. godine, a završava 21. kolovoza 2015. godine.
Ad 12)
Informacija nije bilo.

Z A P I S N I K br. 7
s 412.sjednice Fakultetskog vijeća održane dana 9. srpnja 2015. godine, u 10,00 sati
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad 1) Zapisnik sa sjednice Fakultetskog vijeća održane 16. lipnja 2015. godine je jednoglasno
prihvaćen.
Ad 2) a) jednoglasno je prihvaćeno raspisivanje javnog natječaja za izbor jednog/e nastavnika/ce u
znasntveno-nastavno zvanje redovitog/e profesora/ice u trajno zvanje, na radno mjesto redovitog/e
profesora/ice u trajno zvanje, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija,
znanstvena grana organizacija i menadžment
b) također je jednoglasno prihvaćeno raspisivanje javnog natječaja za izbor jednog/e nastavnika/ce u
znasntveno-nastavno zvanje redovitog/e profesora/ice u trajno zvanje, na radno mjesto redovitog/e
profesora/ice u trajno zvanje, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija,
znanstvena grana opća ekonomija
Ad 3) Izvedbeni plan za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kao i Stručni upravni
studij jednoglasno su prihvaćeni.
Ad 4) V. d. prodekan doc. dr. sc. Igor Vuletić – Dekanski rok u Pravilniku o studijima i studiranju nije
naveden.
Nakon duže rasprave u kojoj su studenti iznijeli i svoje mišljenje o ne održavanju dekanskog roka
pristupilo se glasovanju:
ZA UKIDANJE DEKANSKOG ROKA
29
ZA ODRŽAVANJE DEKANSKOG ROKA
4
V. d. dekana iznosi kako je na Senatu donesen novi Pravilnik o studijima i studiranju u kojemu nema
dekanskog roka.
Ad 5) Jednoglasno su donesene Odluke o izdavačkoj djelatnosti za
- Dotiskivanje knjige "Dijete i pravo" urednice izv. prof. dr. sc. Branke Rešetar
- Izdavanje znanstvene monografije "Pravna lingvistika – sinergija jezika i prava" doc. dr. sc.
Ljubice Kordić
- Izdavanje pulikacije "Zbirka radova" dr. sc. Zvonimira Lauca, professora emeritusa.
Ad 6) V. d. dekana - Pravilnik o plaćama se mora donijeti kako bi se mogle izvršiti isplate rada preko
norme koje su predviđene za mjesec srpanj.
Ad 7) Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti izradom i javnom obranom doktorskog rada bez
upisivanja na Poslijediplomski sveučilišni studij prava donijelo je Odluku da Daniel Haman ne
ispunjava uvjete za stjecanje doktorata znanosti izradom i javnom obranom doktorskog rada bez
upisivanja na Poslijediplomski sveučilišni studij prava.
Ad 8) V. d. dekana – imenovat će se Povjerenstvo za izradu studijskih programa za Integrirani
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i za Stručni upravni studij na sjednici u rujnu.
Također bi se trebalo definirarati koliko završnih radova može biti po pojedinom nastavniku.
Izvještava članove da će se tijekom ljeta obavljati manji radovi u dvorani I i dvorani II, kantina za
studente se zatvara. Tajnica Fakulteta – norme su obračunate, svi mogu dobiti uvid u obračun.
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Z A P I S N I K br. 8
s 413. sjednice Fakultetskog vijeća održane dana 15. rujna 2015. godine, u 10,00 sati
V. d. dekana izvještava članove Vijeća da su Višnja Lachner, Katarina Marošević, Nataša Lucić i Anton
Petričević doktorirali.
Ad 1) Zapisnik je uz izmjenu pod točk. 4 (29 za ukidanje dekanskog roka, 4 za dekanski rok i 1
suzdržan) prihvaćen.
Ad 2) Imenovanje prodekana:
a) Prodekan za nastavu i studente: doc. dr. sc. Igor Vuletić – jednoglasno je izabran
b) Prodekan za znanosti i poslijediplomske studije: doc. dr. sc. Tunjica Petrašević – jednoglasno je
izabran
c) Prodekanica za projekte i međunarodnu suradnju: doc. dr. sc. Nikol Žiha – jednoglasno je
izabrana
d) Prodekanica za poslovanje i razvoj: doc. dr. sc. Jelena Legčević – jednoglasno je izabrana
Ad 3)
a) Jednoglasno je donesena Odluka o izboru u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovite
profesorice prof. dr. sc. Ivane Barković Bojanić i radno mjesto redovite profesorice u trajnom
zvanju iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvena
grana Opća ekonomija.
b) Također je jednoglasno donesena Odluka o izboru u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovite
profesorice prof. dr. sc. Nihade Mujić Mehičić i radno mjesto redovite profesorice u trajnom
zvanju iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvena
grana Organizacija i menadžment.
Ad 4) Jednoglasno je prihvaćeno pozitivno Izvješće Povjerenstva za izbor jednog nastavnika u
znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno
polje pravo, znanstvena grana Povijest prava i države za pristupnika izv. prof. dr. sc. Miru Gardaša.
Također je jednoglasno prihvaćeno i Mišljenje i prijedlog Matičnom odboru da dr. sc. Miru Gardaša
izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.
Ad 5) Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja pristupnice dr. sc. Helge Špadina više
asistentice, u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje docentice, za znanstveno područje
društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana Radno i socijalno pravo, u sastavu:
1)izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, izvanredni profesor Pravnog fakulteta u Osijeku, predsjednik, 2)
prof. dr. sc. Nihada Mujić Mehičić, redovita profesorica Pravnog fakulteta u Osijeku, članica i 3) doc.
dr. sc. Igor Vuletić, docent Pravnog fakulteta u Osijeku, član
Nastupno predavnje dr. sc. Helge Špadina održati će se 13. listopada 2015. godine u 8,00 sati u dvorani
1/17 S. Radića pod naslovom "Sklapanje ugovora o radu"
Ad 6) Jednoglasno je donesena Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor jednog/e nastavnika/ce
u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta/ice za znanstveno područje društvenih znanosti,
znanstveno polje pravo, znanstvena grana Kazneno pravo, Kazneno procesno pravo, viktimologija i
kriminologija i Povjerenstvo u sastavu: 1)prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović, professor emeritus,
predsjednik, 2) doc. dr. sc. Zvonimir Tomičić, docent Pravnog fakulteta u Osijeku, član i 3) doc. dr. sc.
Igor Vuletić, docent Pravnog fakulteta u Osijeku, član
Ad 7)Dekanski rok
Nakon duže rasprave donesena je odluka većine članova Fakultetskog vijeća da dekanski rok bude 1. i
2. listopada 2015. godine.
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Ad 8) Nakon kraće rasprave donesene su jednoglasno odluke o prihvaćanu Izvedbenog plana za
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i Stručni upravni studij za akademsku
2015./2015. godinu.
Ad 9) Jednoglasno su prihvaćena slijedeća stalna povjerenstva i odbori:
I. Odbor za studijski program i izvedbeni plan
1. doc. dr. sc. Igor Vuletić, predsjednik
2. izv. prof. dr. sc. Mirela Župan, zamjenica predsjednika i članica
3. prof. dr. sc. Nihada Mujić Mehičić, članica
4. doc. dr. sc. Zvonimir Tomičić, član
5. Ljerka Dumančić, članica
II. Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja
1. prof. dr. sc. Mira Lulić, predsjednica
2. prof. dr. sc. Vlado Belaj, zamjenik predsjednice i član
3. prof. dr. sc. Nihada Mujić Mehičić, članica
4. prof. dr. sc. Renata Perić, članica
5. izv. prof. dr. sc. Miro Gardaš, član
III. Odbor za završne i diplomske radove
1. doc. dr. sc. Anita Blagojević, predsjednica
2. prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić, zamjenica predsjednice i članica
3. izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Puljko, član
4. doc. dr. sc. Dubravka Klasiček, članica
5. dr. sc. Helga Špadina, članica
IV. Knjižnični odbor
1. izv. prof. dr. sc. Rajko Odobaša, predsjednik
2. izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar, članica
3. dr. sc. Davor Muhvić, član
V. Etičko povjerenstvo
1. prof. dr. sc. Renata Perić, predsjednica
2. doc. dr. sc. Josip Berdica, zamjenik predsjednice i član
3. dr. sc. Barabara Herceg Pakšić, članica
4. Sanja Arbanas, članica
5. Nikola Tufeković-student, član
VI. Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti
1. izv. prof. dr. sc. Mirela Župan, predsjednica
2. prof. dr. sc. Renata Perić, članica
3. doc. dr. sc. Anita Blagojević, članica
VII. Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
1. doc. dr. sc. Jelena Legčević, predsjednica
2. doc. dr. sc. Anita Blagojević, članica
3. prof. dr. sc. Eduard Kunšetk, član
4. Marjan Dumančić, član
5. Tina Aničić-studentica, članica
VIII. Povjerenstvo za izdavačku djelatnost
1. doc. dr. sc. Tunjica Petrašević, predsjednik
2. doc. dr. sc. Ivana Tucak, zamjenica predsjednika i članica
3. prof. dr. sc. Mira Lulić, članica
4. doc. dr. sc. Martina Mikrut, članica
5. Ljiljana Siber, članica
IX. Povjerenstvo za provođenje otpisa i revizije knjižnične građe
1. izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar, predsjednica
2. Jasna Dolić, članica
3. Ljiljana Siber, članica
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X. Povjerenstvo za informatizaciju
1. doc. dr. sc. Predrag Zima, predsjednik
2. doc. dr. sc. Tunjica Petrašević, član
3. Marija Dijanović, članica
Gore navedena povjerenstva i odbori imenuju se na četiri (4) godine od 1. listopada 2015. godine
XI. Povjerenstvo za zamolbe studenata za akademsku 2015./2016. godinu
1. doc. dr. sc. Igor Vuletić, predsjednik
2. Ljerka Dumančić, članica
3. dr. sc. Davor Muhvić, član
Povjerenstvo se imenuje na godinu jednu (1) godinu od 1. listopada 2015. godine
Ad 10) Jednoglasno je donesena Odluka o dopuni izdanja publikacije izv. prof. dr. sc. Mirele Župan –
"Private International Law in the Iurisprudence of European Courts – Family at Focus / Međunarodno
privatno pravo u praksi europskih sudova – obitelj u fokusu".
Imenuju se i dva dodatna recenzenta: professor emeritus Robert Spector, Univeresity of Oklahoma,
USA, i prof. dr. sc. Szeibert Orsolya, ELTE, Budapest Hungary
Također se imenuje i međunarodno uredništvo odbora publikacije uz aktivnosti SEELS:
- izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Puljko
- izv. prof. dr. sc. Jasmina Alihodžić
- izv. prof. dr. sc. Davor Babić
- doc. dr. sc. Ivana Kunda
- doc. dr. sc. Tunjica Petrašević
- doc. dr. sc. Marko Jovanović
Ad 11) Jednoglasno su donijeli rješenje o imenovanju demonstratorice Ljubice Vonić, studentice IV
godine, na Katedri za Pomorsko i općeprometno pravo za akademsku 2015./2016. godine.
Ad 12) Sa 1. listopadom imamo novu web-stranicu Fakuteta. (Kratka prezentacija)
Ad 13) Danas u 17,00 sati održat će se promocija knjige gospodina Šeksa u Hotelu Osijeku.
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