
Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

Hahlić 6 

51000 Rijeka 

 

U Rijeci, 20. siječnja 2022. 

 

Zapisnik X. sjednice Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

 

Održala se 20. siječnja 2022. u 18:00 h putem platforme MS Teams. 

Prisutno je bilo 8 od 9 članova i pojedini zamjenici članova.  

Predsjedavatelj: vršitelj dužnosti predsjednika Sven Sušanj te zatim novoizabrani predsjednik 

Kristian Tončić 

Zapisničar: Sandro Miličković 

 

Predloženi dnevni red:  

1. Izvješće o provedenim dopunskim izborima 

 

2. Izbor predsjednika/predsjednice, tajnika/tajnice, predstavnika/predstavnice u 

Studentskom zboru Sveučilišta, zamjenika/zamjenice predstavnika/predstavnice u 

Studentskom zboru Sveučilišta 

 

3. Razno  

 

Nema prijedloga o dopuni dnevnog reda. 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

1. Izvješće o provedenim dopunskim izborima 

 

Sven Sušanj izvješćuje da su se 15. prosinca 2021. online održali dopunski izbori za Studentski 

zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Na izborima su se birali članovi/ce iz redova 

integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija pravo te su na njima izabrani 

sljedeći: Martin Ladavac kao član te njegov zamjenik Ante Bekavac, Sandro Miličković kao član 

te zamjenik Noel Sambol i Eva Ružić kao član sa zamjenicom Valentinom Bašić.  



2.  Izbor predsjednika/predsjednice, tajnika/tajnice, predstavnika/predstavnice u 

Studentskom zboru Sveučilišta, zamjenika/zamjenice predstavnika/predstavnice u 

Studentskom zboru Sveučilišta 

 

Za novog predsjednika izabran je Kristian Tončić jednoglasnom podrškom svih prisutnih 

članova. Sven Sušanj prepušta predsjedanje X. sjednice novoizabranom predsjedniku.  

Kristian Tončić za zamjenika predsjednika predlaže Antu Bekavca.  

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

Kristian Tončić za tajnika predlaže Sandra Miličkovića. 

 Prijedlog je jednoglasno usvojen.  

Kristian Tončić predlaže Evu Ružić ze predstavnicu u Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

Kristian Tončić za zamjenika predstavnice u Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci predlaže 

Martina Ladavca.  

Prijedlog je jednoglasno usvojen.  

Predsjednik zaključuje da je izabrano novo predsjedništvo Studentskog zbora Pravnog fakulteta 

Sveučilišta u Rijeci.  

 

3. Razno  

 

Eva Ružić i Sven Sušanj izvijestili su Zbor o potrebi žurnog izbora članova Stegovnog 

povjerenstva te Žalbenog stegovnog povjerenstva. Zatim je nadodala kako bi se trebali pronaći 

volonteri koji bi osiguravali provedbu projekta Sveučilišnog zbora, „UNIRI stvari“. Predsjednik 

je shodno navedenom predložio imenovanje sljedećih članova: 

Za Stegovno povjerenstvo predlaže se: 

za člana: Patrik Božičević, JMBAG 0112065411, pbozicevi@pravri.hr ,  

za zamjenicu člana: Eugenia Berčić, JMBAG 0115081371, ebercic@pravri.hr,  

Za Žalbeno stegovno povjerenstvo predlaže se: 

za člana: Andrej Popović, JMBAG 0115081116, apopovic@pravri.hr ,  

za zamjenicu člana: Ena Vlahović, JMBAG 0115081093, evlahovic@pravri.hr,  

Prisutni članovi su jednoglasno podržali predložene kandidate. 
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Leonarda Šenvald informirala je predsjednika o potrebama izbora članova povjerenstva za 

evaluaciju projekata. Predsjednik je predložio imenovanje sljedećih članova: 

za povjerenstvo za evaluaciju projekata na razini sastavnice (PRAVRI), imenovani su: 

o za članicu: Anđela Horvat, email: ahorvat@pravri.hr, tel: 0989495869 

o za zamjenicu: Lea Šljivić, email:  lsljivic@pravri.hr, tel: 0996885260 

za povjerenstvo za evaluaciju projekata na razini neke druge sastavnice (RITEH), SZSUR-u se 

predlažu: 

o za članicu: Hana Orešković, email: horeskovic@pravri.hr, tel: 0951182000 

o za zamjenika: Dorian Superina, email: dsuperina@pravri.hr, tel: 0989090695 

za povjerenstvo za evaluaciju projekata na razini sastavnice (PRAVRI), prijedlog studentskog 

zbora za člana i zamjenika iz redova nastavnog osoblja čelniku sastavnice jesu: 

o za člana: izv. prof. dr. sc. Dejan Bodul, email: dbodul@pravri.hr, tel: 051359675 

o za zamjenika: Josip Dešić, mag.iur., email: jdesic@pravri.hr, tel: 051359540 

 

Prisutni članovi su jednoglasno podržali predložene kandidate. 
 

Članovi su izrazili prijedlog za izradom majica s kapuljačom Pravnog fakulteta što su svi 

podržali te će se u ostvarivanje tog projekta prijeći nakon rješavanja primarnih i žurnih obveza. 

Predsjednik je najavio kako će se u prvom slobodnom terminu organizirati sastanak 

Predsjedništva Zbora sa dekanicom i prodekanima fakulteta. Zatim je najavio kako će se 

Skupština Zbora nastojati naći što prije u hibridnom obliku.  

Sjednica zaključena u 18:55 

 

Zapisnik verificiran ________________(datum), na _________(broj) sjednici Skupštine 

SZPRAVRI. 

 

 

Zapisnik odobrio:___________________________________ 

   Kristian Tončić, predsjednik Zbora 

 

 

Zapisnik sastavio:__________________________________ 

   Sandro Miličković, tajnik Zbora 

 


