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ZAPISNIK
S REDOVITE SKUPŠTINE
AKADEMIJE PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE
održane 20. veljače 2019. u Vijećnici Pravnog fakulteta u Zagrebu
Započeto u 12:45 sati
Predsjednik Akademije prof.dr.sc. Davor Derenčinović pozdravlja prisutne i zahvaljuje na odazivu.
Konstatira se da postoji kvorum za održavanje Skupštine.
Konstatira da su svim članovima Skupštine dostupni svi dokumenti za današnji dnevni red i da su
oni usvojeni od Predsjedništva i Znanstvenog vijeća.
Predsjednik Skupštini za usvajanje predlaže sljedeći

Dnevni red:
1. Utvrđenje vjerodostojnosti zapisnika s sjednice Skupštine Akademije pravnih znanosti
Hrvatske održane 7. veljače 2018. godine;
2. Izvještaj o radu Predsjednika i Predsjedništva Akademije u razdoblju između dvije Skupštine;
3. Izvještaj o radu Znanstvenog vijeća Akademije u razdoblju između dvije Skupštine;
4. Izvještaj o radu Nadzornog odbora u razdoblju između dvije Skupštine;
5. Izvještaj o radu Suda časti u razdoblju između dvije Skupštine;
6. Izvještaj o završnom računu za 2018.g. i prijedlog financijskog plana za 2019. godinu;
7. Rasprava o točkama 2-6. dnevnog reda i usvajanje izvještaja;
8. Prijem novih članova Akademije;
9. Rasprava o daljnjem radu i aktivnostima i razno.
Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili predloženi dnevni red.
Ad.1.
Prihvaća se jednoglasno.
Ad.2.
Predsjednik prof. dr. sc. Derenčinović ukratko je izložio nacrt Izvještaja o radu Predsjednika i
Predsjedništva Akademije u razdoblju između dvije Skupštine. Na početku istoga napomenuo je da
je u njemu sažet rad Akademije koji se odvijao na zadovoljavajući način.

U sažetom obliku prezentira najvažnije dijelove Izvještaja te napominje da nema potrebe usmeno
prenositi sve ono što piše u Izvještaju, jer je isti dostupan svima, te je istaknuo kao važnije suradnju
s Ministarstvom pravosuđa RH, uspješan rad Uredništva Godišnjaka Akademije te nastavak suradnje
i jednogodišnji mandat predsjedanja Koordinacijom i Savjetom četiriju sektorskih Akademija, koji je
prije nekoliko dana predan Akademiji šumarskih znanosti, također na mandat od jedne godine.
Posebno je naglasio godišnji znanstveni skup održan na Pravnom fakultetu u Rijeci i zahvalio se
dekanici prof.dr.sc. Vesni Crnić Grotić, prodekanici prof.dr.sc. Nataši Žunić Kovačević i svima koji su
sudjelovali u organizaciji ovog uspješnog skupa.
Predsjednik je napomenuo da nema potrebe nabrajati ostale događaje, jer će većina istih biti
predstavljena u nacrtu Izvještaja Znanstvenog vijeća, za kojeg moli prof.dr.sc. Ivana Koprića, da ga
kao Predsjednik Znanstvenog vijeća ukratko predstavi.
Ad.3.
Predsjednik Znanstvenog vijeća nabrojao je bitne događaje u proteklom periodu kao što su:
Akademija pravnih znanosti je u jednogodišnjem razdoblju od 15. siječnja 2018. do 15. siječnja
2019. preuzela Koordinaciju četiriju akademija (tehničkih, medicinskih, šumarskih i pravnih
znanosti). 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. Tijekom 2018. godine Akademija pravnih znanosti je pripremila
Promemoriju o razlozima i osnovanosti zakonskog priznavanja statusa znanstvene organizacije
strukovnim akademijama. U njoj je predloženo da se posebni položaj četiriju akademija regulira
posebnim zakonom, za što su strukovne akademije ponudile i svoju stručnu i drugu pomoć.
Akademija pravnih znanosti Hrvatske je u suradnji s Akademijom medicinskih znanosti Hrvatske
organizirala tribinu "Međunarodno kazneno pravo – od utopije do distopije" koja je održana 27.
veljače 2018. godine
Prof. dr. sc. Davor Derenčinović, predsjednik Akademije 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”.
Na Pravnom fakultetu u Splitu je 7. i 8. lipnja 2018. godine održana 23. međunarodna znanstvena
konferencija ekonomskog i socijalnog razvoja „Pravni izazovi u modernom svijetu“
Predsjednica Organizacijskog odbora konferencije bila je izv. prof. dr. sc. Željka Primorac koja je
redovita članica Akademije pravnih znanosti Hrvatske, a Akademija je bila suorganizator.
Akademija pravnih znanosti Hrvatske održala je 25. i 26. listopada 2018. godine u Rijeci, u suradnji
s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, svoj godišnji znanstveni skup pod naslovom "Hrvatska
u Europskoj uniji – pet godina poslije".
Akademija pravnih znanosti i Hrvatska udruga za pravnu i socijalnu filozofiju te teoriju prava I
države organizirali su 7. prosinca 2018. godine znanstveni skup „Slobodno stvaranje prava“.
Znanstveno vijeće je predložilo da se godišnji znanstveni skup Akademije u 2019. godini održi u
listopadu ili studenome 2019. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
Znanstveno vijeće predlaže da se prijedlog Projekta „Hrvatski pravni sustav nakon pridruživanja
Europskoj uniji“, koji bi se odvijao u petogodišnjem razdoblju i obuhvatio četiri komponente s
preko 10 projektnih dionica ponovno dostavi Hrvatskom saboru, njegovom predsjedniku g.
Gordanu Jandrokoviću.

Ad.4.
Predsjednik Akademije prof.dr.sc. Derenčinović Skupštini je ukratko usmeno obrazložio Izvještaj
o radu Nadzornog odbora u razdoblju između dvije Skupštine.
Ad.5.
Predsjednik Akademije prof.dr.sc. Derenčinović Skupštini je ukratko usmeno obrazložio Izvještaj
o radu Suda časti u razdoblju između dvije Skupštine.
Ad.6.
Tajnica Akademije izv.prof.dr.sc Munivrana Vajda ukratko je predstavila Izvještaj o završnom
računu za 2018. Napomenula je da je struktura prihoda u većini donacija četiri Pravna fakulteta i
članarina. Spomenuto je financiranje časopisa od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Rashodi se većinom odnosne na autorske honorare koji se uglavnom odnose na recenzije i izradu
sažetaka za Godišnjak i na tiskarske troškove izdavanja Godišnjaka odnosno na naknadu
administrativnom osoblju.U 2018. g. ostvaren je ukupan višak poslovanja u iznosu od 17.038,00 kn.
Tajnica Akademije izv.prof.dr.sc. Munivrana Vajda naglasila je da je nakon suradnje s
Ministarstvom Pravosuđa ostavrena čista dobit od cca 30 000,00 kn.
Dopredsjednica prof.dr.sc. Radionov predstavila je financijski plan za 2019. u kojem je predviđen
prihod novaca od članarina i donacija Pravnih fakulteta, te sufinanciranje Godišnjaka od strane
Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Ad.7.
Nakon provedene rasprave, Skupština je jednoglasno usvojila sve podnesene izvještaje po
točkama 2.-6. dnevnog reda.
Ad.8.
Članovi Skupštine obaviješteni su o prijemu suradnika Akademije na sjednici Predsjedništva i
Znanstvenog vijeća održanoj prije Skupštine:
 doc. dr. sc. Mario Krešić – Pravni fakultet u Zagrebu - na prijedlog prof.dr.sc. Ivana Padjena
i izv.prof.dr.sc. Ivane Tucak
 doc. dr. sc. Lucija Sokanović – Pravni fakultet u Splitu - na prijedlog prof.dr.sc. Anite
Kurtović Mišić
 dr. sc. Mariza Menger– Pravni fakultet u Rijeci - na prijedlog prof.dr.sc. Ivana Koprića
 dr. sc. Iva Lopižić – Pravni fakultet u Zagrebu - na prijedlog prof.dr.sc. Ivana Koprića
 doc. dr. sc. Zoran Šinković– Pravni fakultet u Splitu - na prijedlog prof.dr.sc. Renate Perić
Na temelju prijedloga Znanstvenog vijeća Akademije nakon što je utvrđeno da ispunjavaju uvjete
propisane Statutom APZH, za redovite članove Akademije izabrani su:
 izv. prof. dr. sc. Luka Burazin- izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
– na prijedlog prof.dr.sc. Ivana Padjena i izv. prof. dr. sc. Ivane Tucak
 prof.dr.sc. Maja Bukovac Puvača, profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci – na
prijedlog prof. dr. sc. Vesne Crnić-Grotic
 izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u
Rijeci – na prijedlog prof. dr. sc. Vesne Crnić-Grotic
 doc. dr. sc. Dana Dobrić Jambrović- docentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci – na
prijedlog prof.dr.sc. Ivana Koprića
Na dan održavanja redovite i pete izborne Skupštine Akademija ima 137 redovita člana i 44
suradnika. Popis članova nalazi se i na http://www.pravo.hr/apzh.

Ad. 9.
Prisutni su se složili da se godišnji znanstveni skup Akademije u 2019. godini održi u listopadu ili
studenome 2019. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
Prof.dr.sc. Ivan Padjen je prisutne upoznao s novom knjigom o Privatnom pravu koje je izdao naš
član prof.dr.sc. Nikola Gavella, te je s obzirom na značaj ovog kapitalnog djela predložio da bi APZH
trebala organizirati predstavljanje navedene knjige, s čime su se svi ostali prisutni složili i dogovorili
da se kontaktira prof. dr.sc. Gavellu i ponudi mu se ta mogućnost.
Dovršeno 13:30 sati
Zapisnik sastavio

Kristian Relković

Predsjednik Akademije

Prof.dr.sc. Davor Derenčinović

