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Opće informacije  

Ime i prezime Ivan Reiner 

Znanstveno zvanje - 

Nastavno zvanje Predavač 

Područje znanstvenog rada Društvene znanosti 

Polje znanstvenog rada Interdisciplinarno 

Grana znanstvenog rada - 

Znanstveni interesi 
financijsko pravo, pravna etika i filozofija, pravo zaštite okoliša, ekologija 
i održivi razvoj  

Matični broj znanstvenika 355815 

Datum i mjesto rođenja 06. 10. 1984., Zagreb 

Broj telefona +385 (0)1 370 66 38 

E-mail adresa ivan.reiner@unicath.hr 

 

Znanstvena i nastavna djelatnost 
 

Nastavna djelatnost 

Hrvatsko katoličko 
sveučilište 

2018./2019. do sada 
 

 

Pravni fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu 
 

2011./2012. do 
2017./2018. 
 

Financijsko pravo i financijska znanost (diplomski studij) 
Pravo okoliša(preddiplomski i diplomski studij) 
Financiranje javne uprave(preddiplomski studij) 
 

Znanstvena djelatnost 

Sudjelovanje na 
znanstvenim 
projektima 

„ Hrvatski pravni sustav“, PFZG 
 
„Pravna i ekonomska analiza sustava prevencije pranja novca i financiranja 
terorizma“, HRZZ 

Bibliografija 

Autorske knjige: x 
Uredničke knjige: x 
Znanstveni radovi: 4 
Poglavlja u knjigama: 2 
Stručni radovi u časopisima: 1 

Detaljna bibliografija  

Sudjelovanje na 
znanstvenim i 
stručnim skupovima 

Domaći skupovi: x 
Međunarodni skupovi: 5 

Znanstvena 
usavršavanja 

Bratislava, Slovačka, 10.10.2013. i 11.10.2013, međunarodna konferencija „Legal 
forum 2013”, rad: „The basics of the tax system of the Republic of Croatia and its 
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changes in a context of the economic crisis” u koautorstvu s izv.prof.dr.sc. Sonjom 
Cindori 
 
Rust, Austrija, od 4.7.2013. do 6.7.2013. godine, međunarodna znanstvena 
konferencija pod nazivom „Trends and players in tax policy“ u organizaciji 
Instituta za Austrijsko i Međunarodno Porezno Pravo, Sveučilište u Beču, u 
suradnji sa Istraživačkim Vijećem Norveške. 
 
Atena, Grčka,  međunarodna znanstvena konferencija „Annual International 
Conference on Business, Law and Economics“ održanoj od 5.5.2014. do 8.5.2014. 
godine, rad: „Changes in tax system of the republic of Croatia with purpose of 
increasing budgete income“ 
 
Rim, Italija, međunarodna znanstvena konferencija „15th International Academic 
Confernce“ održanoj od 14.4.2015. do 17.4.2015. godine, rad: „Changes in the 
income tax system during the economic crisis of 2010/2014“ 
 
Barcelona, Španjolska, međunarodna znanstvena konferencija „24th International 
Academic Conference“ održanoj od 28.6.2016. do 1.7.2016. godine, rad: „ Price of 
the environment in the context of sustainable development“ 
  
Ljubljana, Slovenija, međunarodna znanstvena konferencija „International 
Scientific Conference on Economics and Management EMAN“ održanoj 30.3.2017. 
godine, rad: „Environmental cost in the context of sustainable development” 
 
Na Sveučilištu u Beču, Institut za Austrijsko i Međunarodno Porezno Pravo, ljetna 
školi „ CEE Vienna International Tax Law Summer School 2012“ 
 
Sveučilišni računski centar (Srce), svibanj 2014. godine, „Osnove rada u sustavu 
Merlin 2.4 (A102)“ 
 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademske godine 2015./2016., program 
stručne specijalizacije za izvođenje nastave u visoko-školskom obrazovanju 
(nastavne vještine, metodika i didaktika). 
 
 
 
 
 
 

Članstvo u 
znanstvenim 
udrugama 

Akademska zajednica dr. Ante Starčević 
 
Hrvatsko katoličko društvo prosvjetnih djelatnika 

 

Akademsko obrazovanje i radno iskustvo 
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Akademsko obrazovanje 

Akademski stupanj Magistar prava 

Godina stjecanja akademskog 
stupnja 

2011. 

Naslov rada  Oporezivanje kamata – hrvatsko rješenje i zahtjevi Europske Unije 

Ustanova Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
 

Radno iskustvo 

Razdoblje (od–do) Od 2018. – danas   

Ustanova zaposlenja Hrvatsko katoličko sveučilište 

Radno mjesto 
Radno mjesto 

Predavač 
Stručni suradnik 

Područje rada Odjel za sestrinstvo 

Razdoblje (od–do) Od 2012 do 2018. 

Ustanova zaposlenja Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

Radno mjesto Asistent 

Područje rada Katedra za Financijsko pravo i financijsku znanost 

Razdoblje (od–do) Od 2008 do 2011. 

Ustanova zaposlenja Ateroskleroza d.o.o. 

Radno mjesto 
Radno mjesto 

Financijski direktor 
Komercijalist 

Područje rada  

 

Stručna djelatnost 

 
 

 


