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Z A P I S N I K 

SA SJEDNICE REDOVITE GODIŠNJE SKUPŠTINE  
AKADEMIJE PRAVNIH ZNANOSTI HRVATSKE 

održane 21. travnja 2021. godine putem sučelja Google meet 
 

Započeto u 12:30 sati 
 

Predsjednik Akademije prof.dr.sc. Davor Derenčinović pozdravlja nazočne i zahvaljuje na 
odazivu. Konstatira se da postoji kvorum za održavanje sjednice, te za usvajanje predlaže 
sljedeći: 

 
 

Dnevni red 
 

1. Utvrđenje vjerodostojnosti zapisnika s redovite sjednice Skupštine Akademije pravnih 
znanosti Hrvatske održane 18.2.2020. godine i elektroničke sjednice održane 1.3.2021. 
godine;  

2. Nacrt Izvještaja o radu Predsjednika i Predsjedništva Akademije u razdoblju između dvije 
Skupštine;  

3. Nacrt Izvještaja o radu Znanstvenog vijeća Akademije u razdoblju između dvije Skupštine;  
4. Nacrt Izvještaja o radu Nadzornog odbora u razdoblju između dvije Skupštine; 
5. Nacrt Izvještaja o radu Suda časti u razdoblju između dvije Skupštine; 
6. Nacrt Završnog računa za 2020. i Financijskog plana za 2021. godinu;  
7. Rasprava o točkama 2-6 dnevnog reda;  
8. Prijedlog novih redovitih članova Akademije; 
9. Rasprava o daljnjem radu i aktivnostima i razno.  

 
 

Predloženi dnevni red je prihvaćen jednoglasno.  
 

 
Ad.1. 
Predsjednik APZH provjerava ima li tko primjedbi na zapisnik sa redovite sjednice 
Skupštine održane 18.2.2020. godine i elektroničke sjednice održane 1.3.2021., te nakon 
što je utvrdio da primjedbi nema, konstatira da su navedeni zapisnici vjerodostojni.  
 

 
Ad.2. 
Predsjednik APZH ukratko je izložio nacrt Izvještaja o radu Predsjednika i Predsjedništva 
Akademije u razdoblju između dvije Skupštine. Taj je rad u uvjetima epidemioloških 
restrikcija bio specifičan, ali su najvažnije aktivnosti Akademije i bez obzira na to realizirane 
u skladu s odlukama tijela Akademije onako kako je planirano. Na početku je napomenuo 
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 na mrežnim stranicama 
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Akademije. Od značajnijih novosti istaknuo je kako je 2021. godine 20-godišnjica osnivanja 
Akademije 7. studenog 2001. godine i kako bi tu prigodu na odgovarajući način trebalo  
 
obilježiti. Dodao je i da je izvršena doregistracija djelatnosti Akademije izmjenom članka 7. 
Statuta koja je provedena u Registru udruga Republike Hrvatske. Predsjednik je naglasio 
da su ovom izmjenom stvorene pravne pretpostavke da se Akademija prijavljuje na 
natječaje koje raspisuju državna tijela i međunarodne organizacije. Također je izvjestio o 
zaključenju okvirnog sporazuma o suradnji i ugovora o poslovnoj suradnji s Uredom za 
ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatske. Ukratko je podsjetio i na 
redovito publiciranje Godišnjaka uz zahvalnost glavnoj urednici prof.dr.sc. Ireni Majstorović 
i izvršnoj urednici izv.prof.dr.sc. Anici Čulo Margaletić koje su se zbog drugih obveza 
zahvalile na funkcijama u uredništvu. Glavna urednica Godišnjaka ukratko je podsjetila na 
aktivnosti uredništva u 2020. godini u vezi objavljivanja posljednjeg broja časopisa i o 
planovima za 2021. godinu. Predsjednik je izvijestio da je razgovarao s izv.prof.dr.sc. 
Željkom Primorac koja je prihvatila preuzeti funkciju glavne urednice, i sa doc.dr.sc. Lucijom 
Sokanović koja je prihvatila funkciju izvršne urednice. Zaključno je podsjetio i na godišnji 
znanstveni skup koji je u listopadu 2020. godine održan putem sučelja Google meet. 
Predsjednik je obavijestio i o ostavci administrativnog tajnika gospodina Kristiana Relkovića 
zbog njegova odlaska u inozemstvo. Uz zahvalu gospodinu Relkoviću, Predsjednik je 
ukazao na nužnost odabira nove osobe koja bi obavljala poslove koje je godinama s 
uspjehom obavljao gospodin Relković.  
 
 

Ad.3. 
Predsjednik Znanstvenog vijeća prof.dr.sc. Ivan Koprić ukratko je predstavio Izvještaj o 
radu Znanstvenog vijeća Akademije. Napomenuo je da je u proteklom razdoblju APZH 
imala aktivnost koja je primjerena i u skladu sa standardima koje je Akademija uspostavila 
u prethodnim godinama. Dakako, aktivnosti Akademije bile su dijelom uvjetovane i 
epidemiološkim ograničenjima zbog čega je i godišnji znanstveni skup čije je održavanje 
planirano u Slanom kod Dubrovnika morao biti otkazan. Umjesto toga, Akademija je 
održala 22. i 23. listopada godišnji znanstveni skup po nazivom “Lokalne tradicije i globalni 
razvoj: pravni, institucionalni i povijesni aspekti“. Znanstveni skup je održan putem sučelja 
Google meet uz sudjelovanje većeg broja članova Akademije i drugih znanstvenika. Za skup 
je otisnuta knjiga sažetaka (urednik I. Koprić) s programom i svim sažecima izlaganja (35 
str.) koja je bila podijeljena svim sudionicima skupa. Elektronička verzija knjige dostupna je 
na internetskoj stranici Akademije s mogućnošću besplatnog preuzimanja. Programski i 
organizacijski odbor činili su prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Davor Derenčinović, prof. 
dr. sc. Sabrina Horović, prof. dr. sc. Marko Petrak, prof. dr. sc. Boris Bakota, prof. dr. sc. 
Nataša Žunić Kovačević, prof. dr. sc. Mirko Klarić i doc. dr. sc. Ivana Stipanović. Tajnik 
Odbora bio je Kristian Relković. Znanstveno vijeće je nastavilo podupirati uredništvo 
Godišnjaka Akademije pravnih znanosti Hrvatske kao znanstvenog časopisa s 
međunarodnom recenzijom. U kontekstu obilježavanja 20 godina od osnivanja 
Akademije, prof. Koprić je utvrdio prijedlog za osnivanjem organizacijskog odbora 
znanstvenog skupa na temu vladavine prava uz popratnu monografiju u koju bi se uključili 
svi zainteresirani članovi Akademije, posebno oni utemeljitelji koji su bili nazočni na 
sjednici 7. studenog 2001. godine.  
 
 
Ad.4. 
Predsjednik je ukratko naveo da prema Izvještaju Nadzornog odbora u razdoblju između 
dvije Skupštine nije bilo prigovora na materijalno-financijsko poslovanje koje je provedeno 
u skladu s propisima.  
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Ad.5.  
U razdoblju između dvije Skupštine nije bilo postupaka pred Sudom časti Akademije.  
 
 

Ad.6.  
Tijekom 2020. godine Akademija je primila donacije Pravnog fakulteta u Zagrebu 
(10.000,00 kn), Pravnog fakulteta u Splitu (19.500,00 kn), Pravnog fakulteta u Osijeku 
(9.900,00 kn) i Pravnog fakulteta u Rijeci (10.000,00 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 ni u kojem slučaju nije 
njihova obveza (radi se o donaciji), no bez koje bi djelovanje Akademije bilo znatno 
otežano. U 2020. godini Akademija je ostvarila i prihode iz državnog proračuna za 
troškove znanstvenih časopisa i za rad udruga kao i prihode od naplate članarina (v. 
završni račun). Predsjednik je ukratko pojasnio i stavke financijskog plana za 2021. 
godinu uz napomenu da će zbog troškova obilježavanja 20-godišnjice od osnivanja 
Akademije biti potrebno osigurati i dodatne izvore prihoda tijekom ove kalendarske 
godine.  
 
 
Ad.7. 
Skupština je prihvatila prijedlog Predsjedništva i Znanstvenog vijeća da članovi 
organizacijskog odbora obilježavanja 20-godišnjice od osnivanja Akademije za koju je 
odlučeno da će biti održana u drugoj polovini godine (listopad ili studeni 2021.) budu: 
prof.dr.sc. Davor Derenčinović, prof.dr.sc. Ivan Koprić, prof.dr.sc. Dubravka Hrabar, 
prof.dr.sc. Ivan Padjen, prof.dr.sc. Hrvoje Arbutina, izv.prof.dr.sc. Maja Munivrana Vajda 
i dekani sva četiri pravna fakulteta koji su po funkciji članovi Znanstvenog vijeća 
(prof.dr.sc. Vesna Crnić Grotić, prof.dr.sc. Mirko Klarić, izv.prof.dr.sc. Tunjica Petrašević, 
prof.dr.sc. Igor Gliha). Uz zahvalnost dosadašnjem uredništvu Godišnjaka (prof.dr.sc. 
Irena Majstorović, izv.prof.dr.sc. Anica Čulo Margaletić), prihvaćen je prijedlog da nova 
glavna urednica Godišnjaka bude izv.prof.dr.sc. Željka Primorac, a izvršna urednica 
doc.dr.sc. Lucija Sokanović. Nova glavna urednica zahvalila je na povjerenju Skupštini 
uz naglasak na izvrsnu suradnju sa prof.dr.sc. Irenom Majstorović i izv.prof.dr.sc. Anicom 
Čulo Margaletić.  Jednoglasno su usvojeni svi nacrti izvještaja od 2.-6. 
 
 
Ad.8. 
Skupština je obaviještena o prijemu novih suradnika Akademije:  
 
Doc.dr.sc. Maša Marochini Zrinski – Pravni fakultet u Rijeci – na prijedlog prof.dr.sc. Ivana 
Padjena  
Doc.dr.sc. Maja Buhovac – Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru - na prijedlog 
izv.prof.dr.sc. Damira Primorca 
 
Skupština je prihvatila prijedlog Znanstvenog vijeća te je izabrala nove redovite članove: 
 
Prof.dr.sc. Sanja Barić – Pravni fakultet u Rijeci – na prijedlog prof.dr.sc. Vesne Crnić 
Grotić  



 4 

Izv.prof.dr.sc. Igor Martinović – Pravni fakultet u Rijeci – na prijedlog prof.dr.sc. Ivana 
Padjena  
Izv.prof.dr.sc. Vanja-Ivan Savić – Pravni fakultet u Zagrebu – na prijedlog prof.dr.sc. Ivana 
Padjena  
Doc.dr.sc. Mario Krešić – Pravni fakultet u Zagrebu – na prijedlog prof.dr.sc. Ivana 
Padjena  
Izv.prof.dr.sc. Marta Dragičević Prtenjača – Pravni fakultet u Zagrebu – na prijedlog 
prof.dr.sc. Davora Derenčinovića  
Izv.prof.dr.sc. Sunčana Roksandić – Pravni fakultet u Zagrebu – na prijedlog prof.dr.sc. 
Davora Derenčinovića 
 
Na dan održavanja redovite godišnje Skupštine Akademija ima 133 redovita člana i 49 
suradnika.  
 

 
Ad.9. 
Nije bilo prijedloga niti rasprave pod ovom točkom dnevnog reda.  
  
 

Dovršeno 13:30 sati 
 
 
                                                                                                                        Predsjednik  

                                                                                                                                                                
                                                                                           Prof.dr.sc. Davor Derenčinović 

 


