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Životopis 
Godina rođenja: 1934. (Split) 

 
OBRAZOVANJE 

 

• završio Klasičnu gimnaziju u Splitu 
• diplomirao na Pravnom fakultetu u Splitu 
• 1965. – magistrirao na Pravnom fakultetu u Splitu 

• 1967. – doktorirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu 

• odlukom Senata Sveučilišta u Splitu, u prosincu 2004. godine, dodijeljeno mu je 
počasno zvanje professor emeritus za priznatu nastavnu i znanstvenu izvrsnost, 
te zasluge za napredak i razvitak Sveučilišta u Splitu 

 
RADNO ISKUSTVO 

 

• 1961. - 1976. – asistent, docent, izvanredni profesor 

http://www.pravst.unist.hr/ljudi.php?p=26&s=1006


 
                                                                                •     1976. - 2004. – redoviti profesor iz predmeta Pomorsko i opće prometno pravo i               
                                                                                       Pravo osiguranja na Pravnom fakultetu u Splitu  

                                                                                                                                •                                                                                                              2004. – u mirovini 
 

PROFESIONALNA ISKUSTVA 
 

• predavao je i na Pomorskom fakultetu u Splitu i na Sveučilišnom studiju u Splitu, 
Odjel za studij mora i pomorstva – morsko ribarstvo 

• bio je dekan (1978. - 1980., 1994. - 1996.) i predsjednik Savjeta (1991. - 1993.) 
Pravnog fakulteta u Splitu 

• osnivač poslijediplomskog studija iz Pomorske privrede Sveučilišta u Splitu 
1976. godine (jedna generacija), a jedan je od utemeljitelja poslijediplomskog 
studija  Pravo mora, odnosno Pomorskog prava Pravnog fakulteta u Splitu 
(1979. godine, trinaest generacija) na kojemu je više puta bio ravnatelj 

• predavao je na nekoliko poslijediplomskih studija u Hrvatskoj i u inozemstvu 

• bio je višegodišnji urednik Zbornika radova Pravnog fakulteta u Splitu, a sada je 
urednik Pomorske biblioteke u Književnom klubu Split 

• sudjelovao je na više od 60 znanstvenih skupova i stručnih savjetovanja u zemlji i 
inozemstvu 

• sudjelovao je i u zakonodavnom radu (Pomorski zakonik Republike Hrvatske) 

• bavio se enciklopedistikom 
 

ČLANSTVA 
 

• član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za društvene 
znanosti od 1998. godine 

• bio je pročelnik sekcije za društveno-znanstvene aspekte pomorstva Znanstvenog 
savjeta za pomorstvo JAZU, odnosno HAZU 

• bio je član Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav Zastupničkog doma 
Hrvatskog državnog sabora 



 
 

• stalni vanjski znanstveni savjetnik Ustavnog suda Republike Hrvatske 

• dopredsjednik Književnog kruga Split 
• predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Split 

NAGRADE 
 

• godine 1988. dobio je godišnju državnu nagradu Hrvatske (“Božidar Adžija”) za 
značajnu znanstvenu djelatnost u oblasti društveno-humanističkih znanosti u 
području pomorskog prava 

• godine 1991. dobitnik je godišnje nagrade (za 1990.) grada Splita u području 
znanosti za monografiju Odgovornost prijevoznika (Split 1989.) 

• godine 1996. dodijeljena mu je nagrada Splitsko-dalmatinske županije za 
zasluge u promicanju znanosti 

• godine 2000. dobio je nagradu Splitsko-dalmatinske županije za životno djelo 
za izniman doprinos u promicanju nastavnog procesa i znanosti iz područja 
pomorskog prava 

• godine 2004. dobitnik je nagrade za životno djelo ugledne novinske kuće 
Slobodna Dalmacija, Split 

• godine 2004. dobitnik je nagrade “Josip Juraj Strossmayer” (Zagrebački 
velesajam i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) za knjigu Plovidbeno 
pravo Republike Hrvatske koja je ocijenjena kao najuspješnije znanstveno 
djelo koje je na hrvatskom jeziku objavljeno u 2003. godini na području 
društvenih znanosti 

• godine 2006. dobio je nagradu za životno djelo grada Splita za osobita 
znanstveno-istraživačka dostignuća i doprinose na području gospodarskog i 
društvenog života 

• u travnju 2007. godine nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 
najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj u području 
društvenih znanosti 



 
 
 

• u srpnju 2007. godine dobio je u Hrvatskom saboru državnu nagradu za 
znanost za životno djelo za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području 
društvenih znanosti 

 

Bibliografija (izbor) 
 

• objavio je više od 700 radova, od toga oko 300 izvornih znanstvenih radova,  
druge publikacije, skripta itd., te 30 knjiga (monografije, komentari, udžbenici, 
enciklopedija pojmova) iz područja pomorskog i prometnog prava 

• objavio je i 18 posebnih studija u sklopu znanstvenoistraživačkog rada na  mnogim 
znanstvenim projektima iz područja pomorskog prava 

• napisao je nekoliko stotina natuknica u svojoj Enciklopediji pojmova iz pomorskog 
prava (1991.), u Pomorskoj enciklopediji, Pomorskom leksikonu i  Pravnom  
leksikonu 

 
Autorske knjige 

 

1. Grabovac, Ivo; Kaštela, Slobodan. 
Međunarodni i nacionalni izvori hrvatskoga prometnog prava : odabrana poglavlja. 
Zagreb; Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Književni krug Split, 2013. 
(monografija). 

 
2. Grabovac, Ivo. 
Odgovornost prijevoznika u prijevozu stvari u pomorskom zakoniku Republike Hrvatske i 
u međunarodnim konvencijama . 
Split : Književni krug, 2010. (monografija). 

 
3. Grabovac, Ivo. 
Suvremeno hrvatsko pomorsko pravo i Pomorski zakonik. 
Split : Književni krug, 2005. (monografija). 



 
 

4. Grabovac, Ivo. 
Plovidbeno pravo Republike Hrvatske. 
Split : Književni krug, 2003. (monografija). 

 
5. Grabovac, Ivo. 
Ograničenje odgovornosti u pomorskom poduzetništvu. 
Split : Književni krug, 2001. (monografija). 

 
6. Grabovac, Ivo. 
Temelj odgovornosti u prometnom pravu. 
Split : Književni krug, 2000. (monografija). 

 
7. Grabovac, Ivo. 
Prijevozno ugovorno pravo Republike Hrvatske. 
Split : Književni krug, 1999. (monografija). 

 

8. Grabovac, Ivo. 
Ogledi o odgovornosti brodara. 
Split : Književni krug, Split, 1997. (monografija). 

Udžbenici i skripta 

1. Grabovac, Ivo; Petrinović, Ranka. 
Pomorsko pravo (Pomorsko javno, upravno i radno pravo). 
Split : Pomorski fakultet, 2006. 

 
2. Grabovac, Ivo. 
Pomorsko pravo, knjiga prva / Pavić, Drago (ur.). 
Split : Visoka pomorska škola Split, 2001. 



 
 
3. Grabovac, Ivo; Stanković, Predrag 
Pomorsko pravo, ispit za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg / Milošević,  
Miodrag (ur.). 
Rijeka : Viša pomorska škola u Rijeci, 2000. 
 
Znanstveni radovi 

 

1. Grabovac, Ivo. 
Atenska konvencija o prijevozu putnika i njihove prtljage morem, 2002., Europska unija i 
hrvatski Pomorski zakonik. // Kapetanov glasnik, god. 2013., br. 27; str. 8-11 (članak, 
znanstveni). 

 

2. Grabovac, Ivo. 
Meteorološke pojave i Pomorski zakonik Republike Hrvatske. // Jadranska 
meteorologija, LVI (2011.); str. 59-63 (članak, znanstveni). 

 
3. Grabovac, Ivo. 
Piratstvo - suvremena prijetnja sigurnosti plovidbe i događaj koji utječe na odgovornost 
pomorskog prijevoznika u prijevozu stvari. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 
g                  o                   d.            .                    48 (2011.), br. 3; str. 461-474 (članak, znanstveni). 

 

4. Grabovac, Ivo. 
Hrvatski pravilnik o mjestima zakloništa (u povodu slučaja turskog broda "UND 
ADRIYATIK". // Jadranska meteorologija, LIV (2009.); str. 34-38 (članak, znanstveni). 

 
5. Grabovac, Ivo. 
Mjesta zakloništa za brodove i propisi Republike Hrvatske. // Pomorski zbornik, god. 45 
(2009.),             b               r          .                        1; str. 11-19 (članak, znanstveni). 



 

  

 
6. Grabovac, Ivo. 
Međunarodni ugovori kao temelj ujednačavanja pomorskog prava – u povodu Zakona o 
izmjenama i dopunama pomorskog zakonika, 2008. // Zbornik radova Pravnog fakulteta 
u Splitu, god. 46 (2009.), br. 2; str. 261-269 (članak, znanstveni). 
 
(...) nastavak: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=14075 

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=14075

