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Osijek, 26. listopada 2017.
Na temelju članka 10. stavka 2. i članka 35. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
Pravnog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst, a u skladu s Odlukom o sastavu ustrojbenih jedinica na
znanstveno-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je donio
Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Osijek na
443. sjednici u akademskoj 2017./18. godini održanoj 26. listopada 2017. godine pod točkom 9. dnevnog
reda donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ustrojstvu Pravnog fakulteta u Osijeku u akademskoj 2017./18. godini

I.
Ustrojbene jedinice Fakulteta jesu katedre, Pravna klinika, Knjižnica, Tajništvo i Odsjek za cjeloživotno
učenje i strane jezike.
II.
Na Fakultetu su ustrojene sljedeće katedre kao temeljne ustrojbene jedinice:

1. Katedra pravno-povijesnih znanosti
Katedra ima 3 nastavnika, od kojih je 2 u znanstveno-nastavnom zvanju
2. Katedra rimskog prava
Katedra ima 2 nastavnika, od kojih je 1 u znanstveno-nastavnom zvanju
3. Katedra pravno-teorijskih znanosti
Katedra ima 4 nastavnika, od kojih 3 u znanstveno-nastavnom zvanju
4. Katedra gospodarskih znanosti
Katedra ima 3 nastavnika, od kojih su 3 u znanstveno-nastavnom zvanju
5. Katedra ustavnih i političkih znanosti
Katedra ima 3 nastavnika, od kojih 2 u znanstveno-nastavnom zvanju
6. Katedra upravne znanosti
Katedra ima 2 nastavnika, od kojih 2 u znanstveno-nastavnom zvanju
7. Katedra upravnog prava
Katedra ima 2 nastavnika, od kojih 1 u znanstveno-nastavnom zvanju

8. Katedra međunarodnog prava
Katedra ima 2 nastavnika, od kojih 2 u znanstveno-nastavnom zvanju
9. Katedra međunarodno privatno pravo
Katedra ima 2 nastavnika, od kojih 2 u znanstveno-nastavnom zvanju
10. Katedra trgovačkog prava
Katedra ima 2 nastavnika, od kojih 1 u znanstveno-nastavnom zvanju
11. Katedra pomorskog i općeprometnog prava
Katedra ima 2 nastavnika, od kojih 2 u znanstveno-nastavnom zvanju
12. Katedra građansko-pravnih zvnanosti
Katedra ima 6 nastavnika, od kojih 6 u znanstveno-nastavnom zvanju
13. Katedra obiteljsko-pravnih znanosti
Katedra ima 2 nastavnika, od kojih 2 u znanstveno-nastavnom zvanju
14. Katedra kazneno-pravnih znanosti
Katedra ima 4 nastavnika, od kojih 4 u znanstveno-nastavnom zvanju
15. Katedra financijskih znanosti
Katedra ima 2 nastavnika, od kojih 2 u znanstveno-nastavnom zvanju
16. Katedra metodološko-informacijskih znanosti
Katedra ima 2 nastavnika, od kojih 2 u znanstveno-nastavnom zvanju
17. Katedra radnopravnih i socijalnih znanosti
Katedra ima 3 nastavnika, od kojih 3 u znanstveno-nastavnom zvanju
18. Katedra europskog prava
Katedra ima 2 nastavnika, od kojih 2 u znanstveno-nastavnom zvanju
19. Katedra stranih jezika
Katedra ima 3 nastavnika, od kojih 1 u znanstveno-nastavnom zvanju
20. Katedra tjelesne i zdravstvene kulture
Katedra ima 2 nastavnika u nastavnom zvanju
III.
Pravna klinika kao zasebna ustrojbena jedinica za organizaciju i izvođenje kliničke nastave.
IV.
Knjižnica kao ustrojbena jedinica u funkciji znanstvenog i nastavnog procesa ima 5 zaposlenika.
V.
Tajništvo kao ustrojbena jedinica za obavljanje administrativno-stručnih, tehničkih i pomoćnih poslova
(zajedničkih poslova) ima tajnika i 28 zaposlenika.

U Tajništvu se ustrojavaju sljedeće kao niže ustrojbene jedinice:
1. Pododsjek u područnoj službi za pravne, kadrovske, opće i administrativne poslove
(Ured za pravne, kadrovske, opće i administrativne poslove)
2 zaposlenika
2. Pododsjek u središnjoj službi za računovodstveno-financijske poslove
(Ured za računovodstveno-financijske poslove)
4 zaposlenika
3. Referada za nastavu i studente (Studentska referada)
5 zaposlenika
4. Odjeljak ostalih ustrojstvenih jedinica za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog
obrazovanja (Ured za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja)
1 zaposlenik
5. Odjeljak za projekte i međunarodnu suradnju (Ured za projekte i međunarodnu
suradnju)
2 zaposlenika
6. Odjeljak ostalih ustrojstvenih jedinica za informatiku i računalnu mrežu/Ispostava za
informatiku i računalnu mrežu (Ured za informatiku i računalnu mrežu)
2 zaposlenika
7. Odsjek dekana i prodekana (Ured dekana i prodekana)
2 zaposlenika
8. Odsjek za tehničke i pomoćne poslove (Ured za tehničke i pomoćne poslove)
10 zaposlenika
VI.
Odsjek za cjeloživotno učenje i strane jezike kao ustrojbena jedinica obavlja poslove vezane uz
programe cjeloživotnog učenja i programe učenja stranih jezika.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. studenoga 2017. godine.

Dekanica
Prof. dr. sc. Renata Perić

Dostavlja se:
- Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
- Prodekani
- Predsjednici katedri
- Pismohrana

Raspored zaposlenika Pravnog fakulteta Osijek
u ustrojbenim jedinicama: katedrama, Knjižnici i Tajništvu
KATEDRE:
1. Katedra pravno-povijesnih znanosti
Predsjednik Katedre: Prof. dr. sc. Miro Gardaš
Zaposlenici:
Doc. dr. sc. Višnja Lachner
Dr. sc. Jelena Kasap, poslijedoktorand
2. Katedra rimskog prava
Predsjednik Katedre: Doc. dr. sc. Nikol Žiha
Zaposlenici:
Marko Sukačić, mag. iur., asistent

3. Katedra pravno-teorijskih znanosti
Predsjednik Katedre: Doc. dr. sc. Josp Berdica
Zaposlenici:
Izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak
Doc. dr. sc. Predrag Zima
Toni Pranić, mag. soc., asistent
4. Katedra gospodarskih znanosti
Predsjednik Katedre: Izv. prof. dr. sc. Rajko Odobaša
Zaposlenici:
Izv. prof. dr. sc. Jelena Legčević
Doc. dr. sc. Katarina Marošević
5. Katedra ustavnih i političkih znanosti
Predsjednik Katedre: Izv. prof. dr. sc. Anita Blagojević
Zaposlenici:
Doc. dr. sc. Mato Palić
Ivica Pavić, mag. iur., asistent
6. Katedra upravne znanosti
Predsjednik Katedre: Doc. dr. sc. Jelena Dujmović Bocka
Zaposlenici:
Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota
7. Katedra upravnog prava
Predsjednik Katedre: Prof. dr. sc. Boris Ljubanović
Zaposlenici:
Dr. sc. Ana Đanić Čeko, poslijedoktorand
8. Katedra međunarodnog prava
Predsjednik Katedre: Izv. prof. dr. sc. Mirela Župan
Zaposlenici:
Prof. dr. sc. Vjekoslav Puljko
9. Katedra međunarodno privatno pravo
Predsjednik Katedre: Prof. dr. sc. Mira Lulić
Zaposlenici:
Doc. dr. sc. Davor Muhvić
10. Katedra trgovačkog prava
Predsjednik Katedre: Izv. prof. dr. sc. Dubravka Akšamović
Zaposlenici:
Lidija Šimunović, mag. iur., asistent

11. Katedra pomorskog i općeprometnog prava
Predsjednik Katedre: Izv. prof. dr. sc. Aleskandra Vasilj
Zaposlenici:
Doc. dr. sc. Biljana Činčurak Erceg
12. Katedra građansko-pravnih znanosti
Predsjednik Katedre: Prof. dr. sc. Vlado Belaj
Zaposlenici:
Doc. dr. sc. Zvonimir Jelinić
Doc. dr. sc. Dubravka Klasiček
Doc. dr. sc. Davorin Pichler
Doc. dr. sc. Paula Poretti
Doc. dr. sc. Katarina Knol Radoja
13. Katedra obiteljsko-pravnih znanosti
Predsjednik Katedre: Izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar
Zaposlenici:
Doc. dr. sc. Nataša Lucić
14. Katedra kazneno-pravnih znanosti
Predsjednik Katedre: Doc. dr. sc. Zvonimir Tomičić
Zaposlenici:
Doc. dr. sc. Igor Vuletić
Doc. dr. sc. Ante Novokmet
Doc. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić
15. Katedra financijskih znanosti
Predsjednik Katedre: Prof. dr. sc. Renata Perić
Zaposlenici:
Doc. dr. sc. Emina Jerković
16. Katedra metodološko-informacijskih znanosti
Predsjednik Katedre: Prof. dr. sc. Nihada Mujić Mehičić
Zaposlenici:
Doc. dr. sc. Martina Mikrut
17. Katedra radnopravnih i socijalnih znanosti
Predsjednik Katedre: Prof. dr. sc. Mario Vinković
Zaposlenici:
Doc. dr. sc. Helga Špadina
Doc. dr. sc. Anton Petričević
18. Katedra europskog prava
Predsjednik Katedre: Doc. dr. sc. Tunjica Petrašević
Zaposlenici:
Doc. dr. sc. Dunja Duić
19. Katedra stranih jezika
Predsjednik Katedre: Izv. prof. dr. sc. Ljubica Kordić
Zaposlenici:
Dr. sc. Dubravka Papa, viši predavač
Željko Rišner, prof., viši predavač
20. Katedra tjelesne i zdravstvene kulture
Predsjednik Katedre: Zoran Vladović, prof.
Zaposlenici:
Vesna Širić, prof.

KNJIŽNICA:
Ljiljana Siber, mag. iur., mag. bibl. – voditelj odjeljka Knjižnice (položaj I. vrste)
Blanka Salatić, mag. iur. – viši knjižničar (radno mjesto I. vrste)
Jasna Dolić, mag. oec. – diplomirani knjižničar (radno mjesto I. vrste)
Dražen Dujak, mag. informatol. – stručni suradnik u sustavu (radno mjesto I. vrste)
Roberta Subjak, mag. cult. – knjižničar (radno mjesto II. vrste)
TAJNIŠTVO:
Marijana Ljubić, mag. iur. – rukovoditelj Odjela u središnjoj službi, tajnik Fakulteta – položaj I. vrste
1. Pododsjek u područnoj službi za pravne, kadrovske, opće i administrativne poslove
(Ured za pravne, kadrovske, opće i administrativne poslove)
Ljerka Dumančić, mag. iur. – rukovoditelj Pododsjeka u područnoj službi za pravne, kadrovske,
opće i administrativne poslove (rukovoditelj Ureda za pravne, kadrovske, opće i administrativne
poslove) – položaj I. vrste
Dražen Galinović – upravni referent za urudžbeni zapisnik i administrativne poslove – radno
mjesto III. vrste
2. Pododsjek u središnjoj službi za računovodstveno-financijske poslove
(Ured za računovodstveno-financijske poslove)
Ivančica Tubić, dipl. oec. – rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi za računovodstvenofinancijske poslove – položaj I. vrste
Dragica Mokoš – računovodstveni referent – financijski knjigovođa – radno mjesto III. vrste
Vesna Lujev – računovostveni referent – blagajnik – radno mjesto III. vrste
Ljiljana Bakaj – računvodstveni referent – radno mjesto III. vrste
3. Referada za nastavu i studente
(Studentska referada)
Sanja Arbanas, mag. iur. – voditelj referade za nastavu i studente (voditelj studentske referade) –
položaj I. vrste
Zlatko Šnur, struč. spec. admin. publ. – voditelj odsjeka referade za poslijediplomske studije i
cjeloživotno obrazovanje (voditelj referade za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje)
– položaj II. vrste
Ana Radeka – voditelj odsjeka referade za nastavu i studente (voditelj referade stručnog studija) –
položaj III. vrste
Marija Kordi – stručni referent za studentska pitanja – radno mjesto III. vrste
Maja Buljubašić – stručni referent za studentska pitanja – radno mjesto III. vrste
4. Odjeljak ostalih ustrojstvenih jedinica za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog
obrazovanja (Ured za unaprjeđivanje i osiugranje kvalitete visokog obrazovanja)
Marijan Dumančić, mag. iur. – voditelj Odjeljka ostalih ustrojstvenih jedinica za unaprjeđivanje i
osiguranje kvalitete visokog obrazovanja (voditelj ureda za unaprjeđivanje i osiugranje kvalitete
visokog obrazovanja) – položaj I. vrste
5. Odjeljak za projekte i međunarodnu suradnju
(Ured za projekte i međunarodnu suradnju)
Ivana Olivari-Provči, mag. oec. – voditelj Odjeljka za projekte i međunarodnu suradnju (voditelj
ureda za projekte i međunarodnu suradnju) – položaj I. vrste
Andreja Juričević Petričević, mag. iur. – stručni savjetnik za projekte i međunarodnu suradnju –
radno mjesto I. vrste

6. Odjeljak ostalih ustrojstvenih jedinica za informatiku i računalnu mrežu/Ispostava za
informatiku i računalnu mrežu
(Ured za informatiku i računalnu mrežu)
Zdravko Rašić, oec. – voditelj ispostave za informatiku i računalnu mrežu (Voditelj Ureda za
informatiku i računalnu mrežu) – položaj II. vrste
Marija Dijanović, bacc. ing. tech. inf. – viši stručni referent za informatiku i računalnu mrežu –
radno mjesto II. vrste
7. Odsjek dekana i prodekana
(Ured dekana i prodekana)
Manda Mađarić – voditelj odsjeka dekana i prodekana (voditelj Ureda dekana i prodekana) –
položaj III. vrste
Ana Ivić – skriptar i arhivar – radno mjesto III. vrste
8. Odsjek za tehničke i pomoćne poslove
(Ured za tehničke i pomoćne poslove)
Marica Sudić – voditelj odsjeka za tehničke i pomoćne poslove (voditelj Ureda za tehničke i
pomoćne poslove) – položaj III. vrste
Jelena Gembeš – dostavljačica – radno mjesto IV. vrste
Katica Vlahović – telefonista garderobijer – radno mjesto IV. vrste
Terezija Svedružić – telefonista garderobijer – radno mjesto IV. vrste
Mira Sundać – spremačica – radno mjesto IV. vrste
Zdenka Njegomirović – spremačica – radno mjesto IV. vrste
Vera Pavlović – spremačica – radno mjesto IV. vrste
Branislava Tokić – spremačica – radno mjesto IV. vrste
Marica Kupčarić – spremačica – radno mjesto IV. vrste
Kata Zečević – spremačica – radno mjesto IV. vrste
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