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IZVJEŠTAJ PREDSJEDNIKA I PREDSJEDNIŠTVA AKADEMIJE PRAVNIH ZNANOSTI 

HRVATSKE O RADU I DJELOVANJU AKADEMIJE IZMEĐU DVIJE SKUPŠTINE (2021. i 
2022.) KAO I U ČETVEROGODIŠNJEM MANDATU OD POSLJEDNJE IZBORNE SKUPŠTINE 
 
I/ Prema odredbi čl. 18. Predsjednik Akademije, i 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/ U razdoblju između dvije Skupštine, kao i u četverogodišnjem mandatu od posljednje izborne 
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) Na posljednjoj redovitoj godišnjoj Skupštini Akademije koja se održala putem sučelja Google 
meet 21. travnja 2021. god. usvojena su izvješća o radu njezinih tijela te je određen organizacijski 
odbor za pripremu obilježavanja 20-godišnjice od osnivanja 7. studenog 2001. godine.  
Na sjednici su za članove suradnike Akademije izabrani doc. dr. sc. Maja Buhovac i doc. dr. sc. 
Maša Marochini Zrinski, dok su za redovite članove Akademije izabrani prof.dr.sc. Sanja Barić, izv. 
prof. dr. sc. Igor Martinović, izv. prof. dr. sc. Vanja-Ivan Savić, doc. dr. sc. Mario Krešić, izv. prof. 
dr. sc. Sunčana Roksandić i izv. prof. dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača. 

b) Sukladno ustaljenoj uredničkoj politici, nepromijenjenoj od osnivanja časopisa, u 2021. godini 
je objavljen novi broj Godišnjaka Akademije pravnih znanosti Hrvatske - Vol. XII - 1/2021. U 
Godišnjaku je objavljeno devet izvornih znanstvenih radova, sedam preglednih znanstvenih 
radova i dva prethodna priopćenja, a Godišnjak je opsega 384 stranice. Potrebno je naglasiti kako 
je došlo do promjene u uredništvu Godišnjaka. Umjesto glavne urednice prof. dr. sc. Irene 
Majstorović i izvršene urednice izv. prof. dr. sc. Anice Čulo Margaletić, imenovane su na mjesto 
glavne urednice prof. dr. sc. Željka Primorac, i na mjesto izvršne urednice doc. dr. sc. Lucija 
Sokanović. Podsjeća se kako je Godišnjak časopis otvorenog pristupa, pa je njegov sadržaj u 
cijelosti besplatan i dostupan za nekomercijalne svrhe, što znači da ga korisnici mogu kopirati i 
distribuirati 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. Financijsko je stanje ostalo nepromijenjeno, uz većinu 
sredstava koja se izdvajaju iz proračuna Akademije pravnih znanosti Hrvatske, a izdavanje 
časopisa dijelom sufinancira i Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Vidjeti Izvješće o radu 
uredništva Godišnjaka APZH za 2021. god. koji se prilaže Izvješću). 

 
c) U razdoblju između dvije Skupštine Akademije, u okviru ALUMNI projekta financiranog od strane 
State Departmenta SAD, Akademija pravnih znanosti Hrvatske i Veleposlanstvo SAD u Hrvatskoj 
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u okviru projekta Zaštita, pomoć i podrška žrtvama u kontekstu trgovanja ljudima u Hrvatskoj 
posljednjih su mjeseci 2021. god. organizirali nekoliko regionalnih radionica za djelatnike koji se 
bave ovom temom u okviru sustava kaznenog pravosuđa (suci, državni odvjetnici, odvjetnici, 
policija, državna uprava, nevladine organizacije): 

A) Na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku, 6. listopada 2021. godine održana je prva 
konferencija i radionica na temu Suzbijanje trgovanja ljudima u Hrvatskoj osnaživanjem 
odgovora kaznenog pravosuđa te pomoći i zaštite žrtava;  
 
B)Tema regionalne radionice održane 20. listopada 2021. godine na Pravnom fakultetu 
Sveučilišta u Splitu bila je naknada štete žrtvama trgovanja ljudima u Hrvatskoj. Sudionici 
su raspravljali o naknadi štete žrtvama u adhezijskom postupku i sukladno odredbama 
Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela. U raspravi je ukazano na primjere 
dobre prakse, ali i na probleme pri odlučivanju o imovinskopravnom zahtjevu u kaznenom 
postupku zbog čega se žrtve uglavnom s tim zahtjevom upućuju u parnicu; 
 
C) Tema regionalne radionice održane 22. listopada 2021. godine na Pravnom fakultetu 
Sveučilišta u Rijeci bila je primjena odredbe o nekažnjavanju žrtava trgovanja ljudima. 
Provedena je rasprava o tome kako se u praksi ostvaruje nekažnjavanje žrtava trgovanja 
ljudima i ukazano na nedostatke podnormiranosti ove materije zbog koje se primjenjuju 
neki instituti koji nisu sasvim zadovoljavajući kako s aspekta zaštite prava žrtava tako niti 
s aspekta kaznenopravne dogmatike (krajnja nužda). Sudionici radionice raspravili su i 
sudsku politiku kažnjavanja za trgovanje ljudima u Hrvatskoj ocijenivši je neodgovarajućom 
s obzirom na težinu kaznenog djela; 
 
D) Tema regionalne radionice održane 26. listopada 2021. godine na Pravnom fakultetu 
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku bila je kazneni postupak za kazneno djelo 
trgovanja ljudima s implikacijama na ostvarivanje prava žrtava tog kaznenog djela. 
Sudionici su u raspravi otvorili niz zanimljivih pitanja poput poteškoća u pravnoj kvalifikaciji 
kaznenog djela s obzirom na nedostatne činjenice iz kaznene prijave, mali broj postupaka 
za ovo kazneno djelo, probleme u vezi ispitivanja žrtve kaznenog djela, probleme 
dokazivanja itd.; 
 
E) U Novinarskom domu u Zagrebu 17. studenog 2021. godine održana je završna 
konferencija ALUMNI projekta Zaštita, pomoć i socijalna uključenost ranjivih skupina u 
kontekstu trgovanja ljudima u Hrvatskoj. Kao završna aktivnost, konferencija je sublimat 
svih dosadašnjih regionalnih radionica.  Konferenciju su moderirali doc. dr. sc. Aleksandar 
Maršavelski i mag. iur. Andrej Božinovski, s Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta 
u Zagrebu. Uvodne govore su održali prof. dr. sc. Davor Derenčinović, tadašnji Predsjednik 
Akademije pravnih znanosti Hrvatske i voditelj projekta i H.E. Caitlin S. Piper, Vršiteljica 
dužnosti zamjenika šefa misije – Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Republici 
Hrvatskoj. Glavni govornici su bili:  gosp. Boris Milošević, dipl. iur., Potpredsjednik Vlade 
Republike Hrvatske za društvene djelatnosti i ljudska prava, Predsjednik Nacionalnog 
odbora za suzbijanje trgovanja; gosp. Alen Tahiri, univ. spec. pol., Ravnatelj Ureda za 
ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Nacionalni 
koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj; gosp. Juro Martinović, 
dipl. iur. Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske; gđa. Julia 
Planitzer, druga dopredsjednica Skupine eksperata za suzbijanje trgovanje ljudima 
(GRETA) Vijeća Europe; 
 

d) Povodom obilježavanja dva desetljeća od osnivanja (7. studenog 2001. godine) Akademije 
pravnih znanosti Hrvatske, organiziran je 5. studenog 2021. u Auli Sveučilišta u Zagrebu okrugli 
stol Vladavina prava i pravosuđe u Hrvatskoj, koji se održao u hibridnom obliku i na kojem su 
prisustvovali mnogi članovi Akademije kao i uzvanici. Govornici su bili: prof. dr. sc. Damir Boras, 
rektor Sveučilišta u Zagrebu; prof. dr. sc. Davor Derenčinović, bivši predsjednik Akademije pravnih 
znanosti Hrvatske, sudac Europskog suda za ljudska prava; dr.sc. Miroslav Šeparović, predsjednik 
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Ustavnog suda Republike Hrvatske; mr. sc. Radovan Dobronić, Predsjednik Vrhovnog suda 
Republike Hrvatske; dr.sc. Ivan Malenica, Ministar pravosuđa i uprave Republike Hrvatske; Zlata 
Hrvoj Šipek, Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske; Josip Šurjak, Predsjednik Hrvatske 
odvjetničke komore; akademik, prof. dr.sc. Jakša Barbić, član Predsjedništva Akademije pravnih 
znanosti Hrvatske; akademik, prof. dr.sc. Arsen Bačić, član akademije pravnih znanosti Hrvatske; 
prof. dr. sc. Ivan Padjen, član Znanstvenog vijeća Akademije pravnih znanosti Hrvatske; prof. dr. 
sc. Ivan Koprić, predsjednik Znanstvenog vijeća Akademije pravnih znanosti Hrvatske i dekan 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Svima koji su uveličali ovo obilježavanje svojim 
prisustvom ovim putem zahvaljujemo.  

e) Akademija pravnih znanosti Hrvatske sudjeluje kao partner u Nezavisnom mehanizmu nadzora 
postupanja policijskih službenika MUP-a u području nezakonitih migracija i međunarodne zaštite,  
te je usvojeno 1. polugodišnje izvješće Lipanj-Prosinac 2021. u kojemu su predstavljene aktivnosti 
nadzora Mehanizma.  

f) Izvještaj o prihodima i rashodima APZH u protekloj godini dodaje se kao prilog ovom Izvještaju 
i čini njegov sastavni dio. Tijekom 2021. godine Akademija je primila donacije Pravnog fakulteta u 
Osijeku (15.000,00 kn), Pravnog fakulteta u Rijeci (10.000,00 kn) i Pravnog fakulteta u Splitu 
(19.000,00 kn), dok ove godine nije primila donaciju Pravnog fakulteta u Zagrebu. Predsjedništvo 
i ovom prigodom izražava zahvalnost dekanima pravnih fakulteta koji su ujedno po funkciji i članovi 
Znanstvenog vijeća na financijskoj potpori koja ni u kojem slučaju nije njihova obveza (radi se o 
donaciji), no bez koje bi djelovanje Akademije bilo znatno otežano (posebno priprema i tisak 
Godišnjaka, pokrivanje putnih troškova godišnjih znanstvenih konferencija i ugovori o djelu za 
administrativne i računovodstvene poslove). Potrebno je ukazati i na poteškoće pri naplati 
članarina koje su od suštinske važnosti za funkcioniranje Akademije, a na ime kojih je tijekom 
2021. uplaćen iznos od 18.040,00 kn. U 2021. godini Akademija je ostvarila i prihode iz državnog 
proračuna za troškove znanstvenih časopisa i za rad udruga (v. Završni račun).  
 
III/ Kada je riječ o aktivnostima Akademije u proteklom izvještajnom razdoblju, kao i u 
četverogodišnjem mandatu od posljednje izborne skupštine, Predsjedništvo smatra da se rad 
Akademije, posebno imajući na umu posljednju godinu koju su karakterizirala ograničenja  
uzrokovana općom epidemiološkom situacijom prouzročene virusom COVID-19, kao i 
posljedicama potresa koje su još prisutne, odvijao na više nego zadovoljavajući način. To se, 
odnosi na niz aktivnosti koje su sumirane u ovom Izvješću kao i na kontinuitet organiziranja 
znanstvenih skupova i objavljivanje Godišnjaka Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Za očekivati 
je da će proširenje djelatnosti Akademije sukladno izmijenjenom tekstu Statuta dovesti do novih 
aktivnosti prvenstveno u vezi cjeloživotnog obrazovanja i ugovaranja i realizacije projekata s 
nadležnim državnim tijelima i drugim relevantnim dionicima, te da će u sljedećem izvještajnom 
razdoblju njezine aktivnosti biti intenzivirane.   
Potrebno je istaknuti kako je Predsjednik Akademije prof. dr. sc. Davor Derenčinović od siječnja 
2022. godine na novoj funkciji, suca Europskog suda za ljudska prava, slijedom čega je istupio iz 
Akademije. Ovim mu putem izražavamo zahvalnost na njegovom velikom angažmanu u radu 
Akademije i želimo svako dobro i puno uspjeha u daljnjem radu u novoj i drugačijoj karijeri.  
 
IV/ S obzirom na navedeno u točkama I-III 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.  

 

 

 

 

Dopredsjednice Akademije  
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Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar 

 

 

Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov 

 


