
 

 
  

ZAPISNIK o radu 11. sjednice Skupštine Studentskog zbora Pravnog fakulteta u Rijeci održane 
dana 10. ožujka 2022. godine s početkom u 14:00 sati.  

  

 

Sazvao:  

 
Predsjednik 

Ime i prezime  Potpis  

  
Kristian Tončić 

 

 

11. sjednica Skupštine Studentskog zbora Pravnog fakulteta u Rijeci 

 

1.  Mjesto  Pravni fakultet u Rijeci ( Plava dvorana)  Početak:  14:00  

Dan i datum   10. ožujak 2022. godine ( četvrtak) Završetak:  14:55  

 

2. 

  

Prisutni:  Sjednici prisustvuju članovi Skupštine:  

1. Kristian Tončić, predsjednik SZPRAVRI  
2. Sandro Miličković, tajnik SZPRAVRI 
3. Eva Ružić, predstavnica SZPRAVRI u SZSUR-u 
4. Martin Ladavac, zamjenik predstavnice SZPRAVRI u SZSUR-u 
5. Andrea Juričić, članica Skupštine SZPRAVRI 

3.  Ostali prisutni:  1. Izv.prof.dr.sc. Vanja Smokvina, prodekan za nastavu stručnog 
studija  

2. Leonarda Šenvald, studentska pravobraniteljica 
3. Petar Starčević, predstavnik studenata u Odboru za 

osiguravanje i unapređenje kvalitete Fakulteta 

 
4. 

  

Odsustvo opravdali:  1. Laura Jurišić 
2. Veronika Puškar 
3. Viviana Andreani 

  
  
  
5.  

  
  
  
Dnevni red:  

Predsjednik predlaže sljedeći dnevni red:  

1. Usvajanje dnevnog reda 11. sjednice Skupštine SZPRAVRI 
2. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Skupštine SZPRAVRI 
3. Izvještaj predsjednika o radu SZPRAVRI od posljednje sjednice 
4. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine SZPRAVRI 
5. Usvajanje Plana i programa rada SZPRAVRI za 2022. godinu 
6. Usvajanje Odluke o izgledu logotipa i pečata SZPRAVRI 
7. Usvajanje Odluke o izboru člana i zamjenika člana Etičkog 

povjerenstva Pravnog fakulteta u Rijeci 
8. Usvajanje odluke o participaciji u projektu Pravo i nogomet 
9. Razno  

                                



 

 

 Tijek izlaganja i rezultati sastanka   

 Ad 1. Usvajanje dnevnog reda 11. sjednice 
Skupštine SZPRAVRI 

 

  Predsjednik je pozdravio sve prisutne i ustanovio da Skupština ima kvorum za donošenje 
pravovaljanih odluka s obzirom da je kombiniranim prisustvom online-onsite prisutno pet 
članova/članica SZPRAVRI. Predsjednik je prisutnima pojasnio da je predmetni dnevni red 
dostavljen putem elektroničke pošte, a s obzirom da nije bilo dopuna na predloženi dnevni 
red, isti je jednoglasno usvojen. 

 Zaključak:  Zadužena osoba:  Rok:  

  Dnevni red 11. sjednice Skupštine 
Studentskog zbora Pravnog fakulteta u 
Rijeci jednoglasno je usvojen. 

-  -  

  

 Ad 2. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Skupštine 
SZPRAVRI 

 

  Predsjednik je prisutnima ukratko predstavio zapisnik s posljednje sjednice Skupštine, a s 
obzirom da na isti nije bilo primjedbi ili dopuna, predmetni zapisnik 10. sjednice Skupštine 
SZPRAVRI-a je jednoglasno usvojen. 

 Zaključak:  Zadužena osoba:  Rok:  

  Zapisnik s 10. sjednice Skupštine SZPRAVRI 
jednoglasno je usvojen. 

-   - 

  

 Ad 3. Izvještaj predsjednika o radu SZPRAVRI od 
posljednje sjednice 

 

  Predsjednik Zbora ukratko je prisutnim članovima iznio aktivnosti koje je proveo Studentski 
zbor ili on kao predstavnik Zbora od posljednje sjednice Skupštine.  Predsjednik je istaknuo 
da se održao sastanak s dekanicom i prodekanima, sudjelovalo i donosilo odluke na sjednici 
Fakultetskog vijeća, održao doček Erasmus studenata, uspješno održao Dan karijera u čijoj 
organizaciji je Studentski zbor sudjelovao, povezalo s ostalim pravnim fakultetima u RH i 
Balkanu, izradio Poslovnik te Plan i Program rada. 

Predsjednik je pozvao prodekana za stručni studij izv.prof.dr.sc. Vanju Smokvinu da se obrati 
Skupštini. Prodekan je izrazio zadovoljstvo radom i povezanosti Skupštine s tijelima 
fakulteta. Istaknuo je kako je uspješno proveden Dan karijera te dao podršku ovoj inicijativi.  

Predsjednik je pozvao predstavnika studenata Petra Starčevića u Odboru za osiguravanje i 
unapređivanje kvalitete da se obrati Skupštini. Predstavnik u Odboru iznio je aktivnosti 
odbora od posljednje sjednice. 

Predsjednik je pozvao Evu Ružić kao predstavnica u Studentskom zboru Sveučilišta da se 
obrati Skupštini. Predstavnica u Skupštini SZSUR-a iznijela je bitne okosnice održanih 
skupština i stavove SZSUR-a. 



 

Predsjednik je pozvao studentsku pravobraniteljicu Pravnog fakulteta, studenticu Leonardu 
Šenvald da se obrati Skupštini. Pravobraniteljica je istaknula da u razdoblju od prethodne 
skupštine nije bilo obraćanja studenata pravobranitelju.  

Predsjednik je nakon svih izlaganja završio raspravu i najavio da će se ovakva tematska točka 
s izlaganjem predstavnika u Odborima, pravobranitelja i kratki razgovor s prodekanom(ima) 
održavati na svakoj sjednici Skupštine. 

 

 Zaključak:  Zadužena osoba:  Rok:  

Članovi Skupštine primili su na znanje izlaganje 
predsjednika o radu Zbora, studentskih 
predstavnika i pravobranitelja na znanje. 

-  -  

 

 Ad 4. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine 
SZPRAVRI 

 

Predsjednik je ukratko predstavio Poslovnik te sve njegove sastavnice. Predsjednik je naglasio 
kako je za uspješno funkcioniranje Skupštine potreban ovakav dokument, te ga je bilo potrebno u 
što kraćem razdoblju izraditi. Prisutni članovi nisu imali primjedbe i dopune, te je Poslovnik o radu 
Skupštine SZPRAVRI-a, kako je predložen u integralnom tekstu, usvojen jednoglasno. 

 Zaključak:  Zadužena osoba:  Rok:  

  Poslovnik o radu Skupštine SZPRAVRI 
jednoglasno je usvojen. 

Zadužuje se tajnik Zbora postaviti izglasani 
Poslovnik na mrežne stranice Fakulteta i 
SZPRAVRI-ja. 

Sandro Miličković Do iduće sjednice 

 

 Ad 5. Usvajanje Plana i programa rada SZPRAVRI 
za 2022. godinu 

 

  Predsjednik je predstavio Plan i program rada Skupštine te cilj u ovom mandatu da se 
provedu svi projekti i planovi koji se budu mogli provesti uzimajući u obzir kratko razdoblje 
koje je preostalo. Okosnice navedenog programa su: aktivna i uspješna suradnja sa tijelima 
Fakulteta, nacionalna i međunarodna suradnja sa zborovima, poboljšavanje kvalitete 
studentskog života u pogledu procesa studiranja, standarda i ostvarivanjem studentskih 
prava. Predsjednik je i taksativno naveo strateške projekte koje SZPRAVRI misli provesti u 
2022. godini.  Završno je predsjednik istaknuo, kako će biti potrebna financijska pomoć od 
strane fakulteta kako bi se proveo planirani program.  

 Zaključak:  Zadužena osoba:  Rok:  

  Plan i program rada Studentskog zbora 
Pravnog fakulteta u Rijeci je jednoglasno 
usvojen. 

Zadužuje se predsjednik Zbora da ovakav 
izglasani Plan i program rada za 2022. 

Kristian Tončić Što prije 



 

godinu dostavi Dekanatu i na znanje 
Fakultetskom vijeću. 

 

 Ad 6. Usvajanje Odluke o izgledu logotipa i pečata 
SZPRAVRI 

 

Predsjednik je predstavio vizualni plan izgleda pečata i logotipa SZPRAVRI-a. Predsjednik je 
pročitao predmetnu odluku kojom se precizira izgled i broj pečata SZPRAVRI-ja, kao i okosnice 
vizualnog identiteta (logotipa) SZPRAVRI-a. Prisutni članovi su jednoglasno podržali predsjednikov 
prijedlog, čime se kreće u izradu dva pečata za potrebe rada SZPRAVRI-ja, kao i pronaći adekvatni 
način kako skicu logotipa dovesti do vektorskog izdanja predloženog logotipa.   

 Zaključak:  Zadužena osoba:  Rok:  

  Odluka o izgledu logotipa i pečata 
jednoglasno usvojena. 

Zadužuje se tajnik Zbora da provede Odluku 
u pogledu logističkog dijela dogovora oko 
izrade i nabave pečata. 

Zadužuje se predsjednik Zbora da provede 
dio odluke u pogledu osiguravanja 
vektorskog izdanja logotipa Zbora. 

Sandro Miličković 
Kristian Tončić  

Što prije  

 

 Ad 7. Usvajanje odluke o izboru člana i zamjenika 
člana Etičkog povjerenstva Pravnog fakulteta u 

Rijeci 

 

  Predsjednik je podnio na usvajanje odluku koju je donijelo Predsjedništvo SZPRAVRI uz 
prethodnu elektronsku konzultaciju sa članovima Skupštine. Odluku je trebalo donijeti po 
hitnom postupku jer se Skupština nije mogla sastati, a donošenje odluke bilo je potrebno za 
sjednicu Fakultetskog vijeća. Stoga su se u Etičko povjerenstvo iz redova studenata 
imenovali: 

Za člana: Dorian Superina 

Za zamjenika: Leonardo Radanović 

 Zaključak:  Zadužena osoba:  Rok:  

  Donesena Odluka o izboru člana i zamjenika 
člana Etičkog povjerenstva Pravnog 
fakulteta u Rijeci, od 8. veljače 2022. godine 
je verificirana. 

Dorian Superina kao član i Leonardo 
Radanović kao zamjenik člana izabrani su u 
predmetno Etičko povjerenstvo Fakulteta.  

-  -  

 

 



 

 Ad 8. Usvajanje odluke o participaciji u projektu 
Pravo i nogomet 

 

  Predsjednik je prepustio riječ studentskoj pravobraniteljici i voditeljici projekta 
Pravo&nogomet, Leonardi Šenvald. Ista je predstavila projekt Pravo i nogomet te istaknula 
da je ovo zapravo sastavni dio upravo izglasanog programa, s obzirom da svi Studentski 
zborovi pravnih fakulteta u Hrvatskoj participiraju u njemu. Predsjednik i voditeljica projekta 
izvijestili su prisutne da je ovo samo tehnička odluka s obzirom da se još u siječnju krenulo u 
provedbu projekta prijavom na natječaj SZSUR-a. Prisutni članovi su jednoglasno usvojili 
Odluku o participaciji u projektu Pravo&nogomet. 

 Zaključak:  Zadužena osoba:  Rok:  

  Prisutni članovi su jednoglasno usvojili 
Odluku o participaciji u projektu 
Pravo&nogomet. 

    

 

 Ad 9. Razno   

  Pod točkom razno, nitko od članova se nije javio za riječ, te je predsjednik Zbora zaključio 
sjednicu. 

 Zaključak:  Zadužena osoba:  Rok:  

  - -  -  

 

 

Sastavio  

 
Tajnik 

Ime i Prezime  Potpis  

 
Sandro Miličković  

  
  
  

 

Broj:  11-01-2022  

 

 

 


