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IZVJEŠTAJ PREDSJEDNIKA I PREDSJEDNIŠTVA AKADEMIJE PRAVNIH
ZNANOSTI HRVATSKE O RADU I DJELOVANJU AKADEMIJE IZMEĐU DVIJE
SKUPŠTINE (2018. i 2019.)
I/ Prema odredbi čl. 18. Predsjednik Akademije, a prema čl. 21. Statuta Akademije pravnih znanosti Hrvatske
Predsjedništvo Akademije, dužni su Skupštini jednom godišnje ili kada Skupština to od njih zatraži podnijeti
izvještaj o svom radu. Prema čl. 17 Statuta APZH Skupština Akademije razmatra Izvještaj o radu
Predsjednika Akademije, Predsjedništva Akademije i Znanstvenog vijeća Akademije. S obzirom na
podudarnost aktivnosti Predsjednika i Predsjedništva Akademije u ovom izvještajnom razdoblju, kao i
prethodnih godina, Skupštini se na usvajanje podnosi jedan izvještaj.
II/ Na izbornoj Skupštini održanoj 07. veljače 2018. godine izabrano je Predsjedništvo, na čelu s
predsjednikom prof.dr.sc. Davorom Derenčinovićem. Članovi su prof.dr.sc. Dubravka Hrabar i prof.dr.sc.
Nikoleta Radionov kao dopredsjednice, Akademik Jakša Barbić, prof.dr.sc. Maja Seršić, prof.dr.sc. Jasna
Omejec, prof.dr.sc. Damir Primorac te izv.prof.dr.sc. Maja Munivrana Vajda.
III/ U razdoblju između dvije Skupštine, izabrana tijela Akademije poduzela su niz aktivnosti u skladu sa
Statutom i utvrđenim prioritetima. Ovdje se valja podsjetiti na najvažnije od tih aktivnosti:
a) Akademija je i u prethodnoj godini organizirala godišnji znanstveni skup, koji je u suradnji s Pravnim
fakultetom u Rijeci održan u Rijeci 25. i 26. listopada 2018. godine. Skup pod nazivom „Hrvatska u Europskoj
uniji – 5 godina poslije“ okupio je preko 40 članova i suradnika Akademije te drugih izlagača, a detalji su
opisani u izvještaju o radu Znanstvenog vijeća.
b) Akademija pravnih znanosti Hrvatske sudjelovala je u organizaciji i podržavala i druge znanstvene
skupove. Tako je 7. prosinca 2018., u organizaciji Hrvatske udruge za pravnu i socijalnu filozofiju te teoriju
prava i države, Akademije pravnih znanosti Hrvatske i Naklade Breza, na Pravnom fakultetu u Zagrebu
održan znanstveni skup "Slobodno stvaranje prava", u okviru kojega je predstavljena knjiga prof. dr. sc.
Zorana Pokrovca “Slobodno stvaranje prava. Hermann U. Kantorowicz i slobodnopravni pokret“ (Naklada
Breza, Zagreb, 2018). Akademija pravnih znanosti Hrvatske je institucionalno podržala i međunarodnu
znanstvenu konferenciju ekonomskog i socijalnog razvoja „Pravni izazovi u modernom svijetu“ (International
Scientific Conference on Economic and Social Development – The Legal Challenges of Modern World), koja
je održana na Pravnom fakultetu u Splitu 7. i 8. lipnja 2018. godine. Prof. dr. sc. Davor Derenčinović,
predsjednik Akademije pravnih znanosti Hrvatske i predstojnik Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Dragan Primorac, predsjednik Odbora za međunarodne odnose Američke
Akademije za forenzične znanosti i predsjednik International Society for Applied Biological Sciences (ISABS)
tijekom tiskovne konferencije koja je održana u sklopu međunarodnog znanstvenog skupa pod nazivom
„Innocence Project and Criminal Justice„ objavili su u ožujku 2018. godine da su u Hrvatskoj stvoreni svi
preduvjeti da se od danas u Hrvatskoj službeno pokrene “Projekt nedužnosti”.

c) I u ovom izvještajnom razdoblju Akademija je nastavila uspješnu suradnju sa Savjetom i Koordinacijom
sektorskih akademija. Akademija pravnih znanosti Hrvatske preuzela je jednogodišnje predsjedavanje 1.
siječnja 2018. godine. Početna zajednička sjednica Savjeta i Koordinacije četiriju akademija održana je 22.
veljače 2018. godine pod predsjedanjem predsjedavajućeg Savjeta i Koordinacije prof. dr. sc. Davora
Derenčinovića. Dogovoren je nastavak kontinuiranog lobiranja i organizirano djelovanje na rješavanju
statusnih pitanja strukovnih akademija u relevantnim propisima kako bi se ostvario status znanstvenih
ustanova bez dužnosti reakreditacije. U tu svrhu, Ministarstvu znanosti i obrazovanja u lipnju 2018. godine
je poslana „Promemorija o razlozima i osnovanosti zakonskog priznavanja statuta znanstvene organizacije
strukovnim akademijama“, kojom se predlaže da se posebni položaj četiriju akademija regulira posebnim
zakonom. Postoji redovita i uspješna komunikacija između sektorskih akademija u razmjeni informacija o
događanjima pojedine akademije i nastoji se zajednički organizirati skupove kada to teme omogućavaju.
Tako je predsjednik APZH, prof.dr.sc. Davor Derenčinović 27. veljače 2018. godine održao predavanje u
okviru Hrvatske medicinske akademije pod nazivom „Međunarodno kazneno pravo – od utopije do distopije“.
d) Uredništvo Godišnjaka Akademije pravnih znanosti Hrvatske u 2018. godini djelovalo je u sastavu: izv.
prof. dr. sc. Irena Majstorović kao glavna urednica te doc. dr. sc. Anica Čulo Margaletić i doc. dr. sc. Marta
Dragičević Prtenjača kao izvršne urednice. Tijekom 2018. godine, sukladno uredničkoj politici, objavljen je
novi broj Godišnjaka Akademije pravnih znanosti Hrvatske. U broju 1/2018 opsega 250 stranica objavljeno
je ukupno deset radova, od toga četiri izvorna znanstvena rada, dva pregledna znanstvena rada, jedno
prethodno znanstveno priopćenje, jedan stručni rad, jedan nekrolog i jedan posebni prilog.
Kao novi korak naprijed u povećanju međunarodne vidljivosti radova objavljenih u Godišnjaku pridodani su
ORCID i DOI. ORCID je jedinstveni i trajni identifikator istraživača i suradnika, a oznaka DOI je pridodana
radovima sukladno članstvu Akademije pravnih znanosti u Crossrefu, američkoj nezavisnoj udruzi izdavača
i službenoj registracijskoj agenciji za DOI objekte, a u suradnji s Hrvatskim uredom za DOI Nacionalne i
sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Na taj je način na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja osigurana
godišnja članarina u Crossrefu za 2018. godinu, kao i sredstva za pojedinačne dodjele DOI-ja za godište u
2018. godini.
Nadalje, kao CC licenca koristi se BY NC ND, drugim riječima Godišnjak je časopis u otvorenom pristupu, a
sadržaj je časopisa u cijelosti besplatno dostupan za nekomercijalne svrhe, te korisnici mogu kopirati i
distribuirati materijal ukoliko je izvor naveden na odgovarajući način.
Svi do sada objavljeni radovi u cijelom opsegu dostupni su na mrežnim stranicama Akademije pravnih
znanosti te na Portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak, na kojem je tijekom protekle godine
zabilježeno gotovo 20.000 posjeta.
Sukladno dogovoru vezanu uz Godišnju konferenciju održanoj u Rijeci 2018. godine, uredništvo je
Godišnjaka zaprimilo desetak radova, očekuje se skori primitak još nekolicine radova, a objava je novoga
broja planirana prije ljetne stanke.
Nastavljeni su napori u uključivanju u međunarodne baze znanstvenih časopisa, tako su primjerice u ožujku
2018. godine dostavljeni dodatni podaci vezano uz bazu Scopus u kojoj postupak traje sad već gotovo dvije
godine.
Financijsko je stanje ostalo nepromijenjeno, uz većinu sredstava koja se izdvajaju iz proračuna Akademije
pravnih znanosti, a izdavanje časopisa manjim dijelom sufinancira i Ministarstvo znanosti i obrazovanja..
e) Povodom zahtjeva Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske od 12. prosinca 2017. godine upućenog
Akademiji za izradu studijske analize prvostupanjske i drugostupanjske presude MKSJ u predmetu Prlić i dr.,
Akademija je 28. prosinca 2017. godine uputila Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske prijedlog za
izradu studijske analize koji je prihvaćen i na osnovi čega je 12. siječnja 2018. godine zaključen ugovor o
poslovnoj suradnji između Akademije i Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Akademija se obvezala
izraditi i naručitelju dostaviti tekst studijske analize najkasnije do kraja ožujka 2018. godine uz naknadu
određenu ugovorom, što je i ostvareno. Na tekstu studijske analize radili su prof.dr.sc. Davor Derenčinović,
voditelj studije, prof.dr.sc. Maja Seršić, prof.dr.sc. Davorin Lapaš, izv.prof.dr.sc. Maja Munivrana Vajda i
doc.dr.sc. Marin Bonačić. U lipnju je održan sastanak radne skupine i predsjednika Vlade gosp. Andreja
Plenkovića, a kojem su prisustvovali i drugi relevantni dionici i članovi Savjeta za suradnju s Haaškim sudom

(između ostalih, Ministar pravosuđa, gosp. Dražen Bošnjaković te Glavni državni odvjetnik, gosp. Dražen
Jelinić), na kojem su prikazani rezultati studije te razmotreni pravci daljnjeg djelovanja. Valja podsjetiti da je
ovaj projekt nastavak suradnje s Vladom Republike Hrvatske odnosno Ministarstvom pravosuđa koji je
započeo izradom Studije o zajedničkom zločinačkom pothvatu u praksi MKSJ.
f) Izvještaj o prihodima i rashodima APZH u protekloj godini dodaje se kao prilog ovom Izvještaju i čini njegov
sastavni dio. Iz njega je razvidno da je APZH u 2018. godini ponovno ostvarila višak prihoda nad rashodima
u iznosu od 17.038,07 kn. Struktura prihoda sastoji se od članarina, donacije iz proračuna kao ugovorene
naknade za izradu studijske analize (v. t. e) te donacija Pravnog fakulteta u Zagrebu (15.000 kn), Pravnog
fakulteta u Splitu (20.000 kn), Pravnog fakulteta u Osijeku (10.000 kn) te Pravnog fakulteta u Rijeci (10.000
kn). Predsjednik i Predsjedništvo i ovom prigodom izražavaju zahvalnost dekanima pravnih fakulteta koji su
ujedno po funkciji i članovi Znanstvenog vijeća na financijskoj potpori koja nije njihova obveza (radi se o
donaciji), no bez koje djelovanje Akademije ne bi bilo ostvarivo. Stanje na računu na dan 31. prosinca 2018.
godine iznosi 71.272,69 kuna.
IV/ Kada je riječ o aktivnostima Akademije u proteklom izvještajnom razdoblju, Predsjedništvo smatra da se
rad Akademije odvijao na zadovoljavajući način, uz povećanje opsega aktivnosti i značajno unaprjeđenje
odnosa sa sektorskim Akademijama. Uz zadržavanje kontinuiteta djelovanja iz prethodnih godina, poduzete
su neke iznimno važne aktivnosti koje pomažu ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Akademija i osnovana.
V/ S obzirom na navedeno u točkama I-IV ovoga Izvještaja, Predsjedništvo Akademije predlaže Skupštini da
usvoji ovaj Izvještaj Predsjedništva Akademije pravnih znanosti Hrvatske o njihovom radu i djelovanju
Akademije u razdoblju između dvije Skupštine.

Predsjednik Akademije pravnih znanosti Hrvatske

prof. dr. sc. Davor Derenčinović

