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NACRT

IZVJEŠTAJ ZNANSTVENOG VIJEĆA AKADEMIJE PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE O RADU I
DJELOVANJU ZNANSTVENOG VIJEĆA IZMEĐU DVIJE SKUPŠTINE (2021. i 2022.)

I. Prema odredbi čl. 25. st. 3. Statuta APZH Znanstveno vijeće podnosi Skupštini izvještaj o radu
jednom godišnje ili kada Skupština to od njega zatraži. Prema čl. 17 Statuta APZH Skupština
Akademije razmatra Izvještaj o radu Znanstvenog vijeća Akademije. Ovaj Izvještaj usvojili su članovi
ZV APZH i odobrili da se on s ovim sadržajem podnese Skupštini. Sukladno čl. 24. st. 4. Statuta
APZH „Znanstveno vijeće Akademije bavi se promicanjem hrvatskih pravnih znanosti organiziranjem
seminara, kongresa, okruglih stolova i drugih stručnih i znanstvenih domaćih i međunarodnih
skupova, edukacijskih tečajeva za stručno usavršavanje diplomiranih pravnika, organiziranjem
izdavačke djelatnosti, pružanjem potpore mladim znanstvenicima, održavanjem međunarodne
znanstvene suradnje, prijavom znanstvenih projekata radi financiranja, odlučuje o prijemu suradnika
Akademije i prestanku njihovog sudjelovanja u radu Akademije pod uvjetima predviđenima ovim
Statutom, te se bavi i svim drugim djelatnostima koje su u cilju promicanja i unaprjeđivanja hrvatskih
pravnih znanosti utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Akademije.“ Temeljem članka 24. st.
2. Statuta APZH "Znanstveno vijeće Akademije čine Predsjednik Znanstvenog vijeća, Predsjednik,
dopredsjednici i tajnik Akademije, Dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Dekan Pravnog
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Dekan Pravnog fakulteta
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i sedam članova koji se biraju među redovitim članovima
Akademije. Prilikom izbora sedam članova Znanstvenog vijeća vodit će se računa o ravnopravnoj
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zastupljenosti pravnih grana unutar polja prava. Stoga iz jedne grane može biti izabran samo jedan
član Znanstvenog vijeća." Znanstveno vijeće je temeljem ovlaštenja iz čl. 9. st. 1. Statuta u više
navrata raspravljalo o prijedlozima za nove redovite članove Akademije te za članove suradnike.
II. Na izbornoj Skupštini održanoj 07. veljače 2018. godine izabrano je Znanstveno vijeće s
predsjednikom, prof. dr. sc. Ivanom Koprićem. Članovi su prof. dr. sc. Ivan Padjen, prof. dr. sc.
Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Aleksandar Bravar, dr. sc. Kristian Turkalj, prof. dr. sc. Aleksandra Korać
Graovac, prof. dr. sc. Davorin Lapaš, prof. dr. sc. Marko Petrak i dekani sva četiri pravna fakulteta u
Republici Hrvatskoj. Znanstveno vijeće je u razdoblju između Skupštine 2021. i Skupštine 2022.
godine poduzelo aktivnosti u skladu sa Statutom te programskim smjernicama i prioritetima
djelovanja u razdoblju 2018.-2022.
Redovita godišnja skupština Akademije održana je 21. travnja 2021. godine online.
Većinu izvještajnog razdoblja (15. siječnja 2021. – 15. siječnja 2022.) obilježila je pandemija bolesti
COVID-19 koja je dovela do znatno otežanih uvjeta rada te potrebe osmišljavanja i provođenja
aktivnosti na drugačiji način, uglavnom online i hibridno.
U izvještajnom razdoblju realizirano je sljedeće:
a/ Akademija pravnih znanosti Hrvatske održala je 5. studenoga 2021. godine godišnji znanstveni
skup Akademije pravnih znanosti Hrvatske, kojim je ujedno obilježeno dvadeset godina djelovanja
Akademije. Naslov skupa bio je “Vladavina prava i pravosuđe u Hrvatskoj“. Znanstveni skup je
održan putem hibridno, uživo u Auli Sveučilišta u Zagrebu te online putem sučelja Google meet, uz
sudjelovanje većeg broja članova Akademije i drugih znanstvenika i stručnjaka te ostalih gostiju.
Skup je otvoren uvodnim obraćanjima rektora Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damira Borasa i
predsjednika Akademije pravnih znanosti Hrvatske prof. dr. sc. Davora Derenčinovića. Na skupu su
također sudjelovali dr. sc. Miroslav Šeparović, predsjednik 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, akademik Jakša Barbić, akademik Arsen Bačić, prof. dr. sc. Ivan Padjen, član
Znanstvenog vijeća Akademije, kao i prof. dr. sc. Ivan Koprić, predsjednik Znanstvenog vijeća
Akademije i dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu. Nakon uvodnih izlaganja svih navedenih održana je
zanimljiva rasprava.
b/ U prigodi obilježavanja dvadeset godina djelovanja Akademije objavljena je publikacija „Dvadeset
godina djelovanja Akademije pravnih znanosti Hrvatske“ koju je uredio prof. dr. sc. Ivan Koprić,
predsjednik Znanstvenog vijeća Akademije. U publikaciji su prilozi osnivača i uglednih članova
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Akademije, i to (redom kao u publikaciji) prof. dr. sc. Davora Derenčinovića, prof. dr. sc. Ivana
Koprića, akademika Jakše Barbića, akademika Arsena Bačića, prof. emeritusa dr. sc. Vladimira
Ljubanovića, prvog predsjednika Znanstvenog vijeća Akademije, prof. dr. sc. Ivana Padjena, prof.
emeritusa dr. sc. Šime Ivanjka te doc. dr. sc. Alena Rajka, suca i bivšeg predsjednika Upravnog suda
u Rijeci.
c/ Znanstveno vijeće je nastavilo podupirati Uredništvo Godišnjaka Akademije pravnih znanosti
Hrvatske kao znanstvenog časopisa s međunarodnom recenzijom. Dosad je objavljeno dvanaest
godišta Godišnjaka s jednim posebnim brojem (2017.), s velikim brojem znanstvenih radova,
izlaganja sa znanstvenih skupova i prikaza. Od 2017. do 2020. godine Godišnjak je kao glavna i
odgovorna urednica uređivala prof. dr. sc. Irena Majstorović, a od 2021. ga kao glavna i odgovorna
urednica uređuje izv. prof. dr. sc. Željka Primorac. Znanstveno vijeće i dalje potiče Uredništvo da
kontinuirano unapređuje kvalitetu časopisa.
U 2021. godini, sukladno ustaljenoj uredničkoj politici, nepromijenjenoj od osnivanja časopisa,
objavljen je novi broj Godišnjaka Akademije pravnih znanosti Hrvatske. U broju 1/2021. objavljeno je
ukupno 18 znanstvenih radova: devet izvornih znanstvenih radova, sedam preglednih znanstvenih
radova te dva prethodna znanstvena priopćenja. Ukupni je opseg broja 384 stranice. Korištenje
identifikatora istraživača ORCID te oznake DOI za radove pridonosi međunarodnoj vidljivosti
časopisa, a kako bi se postigla što viša razina izvrsnosti i u bibliografskome smislu, osnažena je
suradnja s Knjižnicom Pravnog fakulteta u Zagrebu, čiji bibliotekari dodatno uređuju bibliografije
radova te izdaju UDK oznake. Godišnjak je časopis u otvorenom pristupu, a sadržaj je časopisa u
cijelosti besplatno dostupan za nekomercijalne svrhe te korisnici mogu kopirati i distribuirati materijal
ako 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 preko 59.453 posjeta, što je veliko
povećanje u odnosu na 2020. godinu. Financijsko je stanje ostalo nepromijenjeno, uz većinu
sredstava koja se izdvajaju iz proračuna Akademije pravnih znanosti. Izdavanje časopisa dijelom
sufinancira i Ministarstvo znanosti i obrazovanja što doprinosi i ugledu časopisa, s obzirom na
kriterije koje moraju zadovoljiti časopisi koje sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Radovi
se referiraju u bazama Hein Online i Erih Plus.
d/ Akademija od lipnja 2021. godine sudjeluje kao jedan od partnera u Nezavisnom mehanizmu
nadzora postupanja policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u
području nezakonitih migracija i međunarodne zaštite.
e/ Akademija je provela ALUMNI projekt financiran od strane USA State Department pod nazivom
„Zaštita, pomoć i socijalna uključenost ugroženih skupina u kontekstu trgovanja ljudima u Hrvatskoj“.
U okviru projekta održane su konferencije 6. listopada 2021. u Dubrovniku na temu „Suzbijanje
trgovanja ljudima u Hrvatskoj osnaživanjem odgovora kaznenog pravosuđa te pomoći i zaštite
žrtava“, nekoliko regionalnih radionica za djelatnike koji se bave ovom temom u okviru kaznenog
pravosuđa (suci, državni odvjetnici, odvjetnici, policija, državna uprava, nevladine organizacije. Tako
je 20. listopada 2021. godine održana regionalna radionica na Pravnom fakultetu u Splitu čija je tema
bila naknada štete žrtvama trgovanja ljudima u Hrvatskoj. Tema regionalne radionice održane 22.
listopada 2021. godine na Pravnom fakultetu u Rijeci bila je primjena odredbe o nekažnjavanju žrtava
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trgovanja ljudima. Tema regionalne radionice održane 26. listopada 2021. godine na Pravnom
fakultetu u Osijeku bila je kazneni postupak za kazneno djelo trgovanja ljudima s implikacijama na
ostvarivanje prava žrtava tog kaznenog djela. Završna konferencija u okviru ovog projekta održana je
17. studenoga 2021. u Zagrebu.
f/ Znanstveno je vijeće raspravljalo o prijedlozima za prijem novih članova i suradnika Akademije te je
suglasno da se predloži nove redovite članove izv. prof. dr. sc. Maša Marochini Zrinski (Pravni
fakultet u Rijeci), izv. prof. dr. sc. Sanja Grbić (Pravni fakultet u Rijeci).
g/ Znanstveno vijeće smatra da je na Skupštini Akademije u veljači 2022. potrebno utvrditi temu
godišnjeg znanstvenog skupa koji bi se održao, predvidivo, u listopadu 2022. godine. S obzirom na
epidemiološku situaciju i stanje procijepljenosti populacije moguće da će biti moguće održati skup
uživo ili hibridno pa se predlaže da u tom slučaju domaćin skupa bude Pravni fakultet u Osijeku, po
već prethodno utvrđenom redoslijedu domaćinstva skupova.
h/ Akademija na svojoj internetskoj te na Facebook stranici objavljuje informacije o svojim najvažnijim
aktivnostima, posebno onima zanimljivima za opću javnost. Internetska stranica je na adresi:
https://www.pravo.unizg.hr/apzh, a Facebook stranica na: https://www.facebook.com/apzhr.
i/ Predsjednik Akademije prof. dr. sc. Davor Derenčinović preuzeo je dužnost suca Europskog suda
za ljudska prava od 2. siječnja 2022. godine. Mandat predsjedniku i članovima Predsjedništva,
Znanstvenog vijeća i drugih tijela Akademije istječe početkom veljače 2022. godine.
j/ Na Pravnom fakultetu u Zagrebu dana 17. siječnja 2022. godine iznenada je umro dugogodišnji
redoviti član Akademije i član njezinog Znanstvenog vijeća prof. dr. sc. Marko Petrak. Znanstveno
vijeće izražava sućut članovima obitelji, članovima Akademije, Pravnom fakultetu u Zagrebu,
kolegama, prijateljima i svima koji su poznavali pok. profesora Petraka.

III/ Zaključno, Znanstveno vijeće Akademije smatra da je usprkos nepovoljnoj epidemiološkozdravstvenoj situaciji tijekom čitave 2021. godine bila riječ o još jednoj uspješnoj godini u radu
Akademije te zato predlaže Skupštini da usvoji ovaj Izvještaj o radu i djelovanju Znanstvenog vijeća
Akademije u razdoblju između dvije Skupštine.
Predsjednik Znanstvenog vijeća

Prof. dr. sc. Ivan Koprić
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