
 

Pravosudna akademija zadržava pravo izmjene i dopune programa. 

 

KALENDAR AKTIVNOSTI  2023. 
 

 

Datum Naziv teme Mjesto održavanja Područje Ciljna skupina 

     
SIJEČANJ         

12.–13. Nasilje u obitelji 
Pravosudna akademija 
Zagreb  

Prekršajno pravo 

Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici, savjetnici u pravosudnim 
tijelima,policijski djelatnici, službenici za podršku žrtvama i 
svjedocima i probacijski službenici žrtvama i svjedocima i 
probacijski službenici  

13. 
Odmjeravanje i obrazlaganje 
kaznenopravnih sankcija 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Kazneno i kazneno postupovno pravo Prvostupanjski kazneni županijski i općinski suci i sudski 
savjetnici 

16. 

Zakon o pravosudnoj suradnji u 
kaznenim stvarima s državama 
članicama EU (ZPSKS-EU) i 
Zakon o međunarodnoj pravnoj 
pomoći u kaznenim stvarima – 
za suce 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Kazneno i kazneno postupovno pravo Kazneni i prekršajni suci i sudski savjetnici  

17. 
Edukacija predsjednika sudova 
kroz Projekt 2, Grupa 6, prva 
skupina 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Vještine Predsjednici sudova 

18. 
Edukacija predsjednika sudova 
kroz Projekt 2, Grupa 6, druga 
skupina 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Vještine Predsjednici sudova 

19. 
Edukacija predsjednika sudova 
kroz Projekt 2, Grupa 6, treća 
skupina 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Vještine Predsjednici sudova 



 

19. 

Zakon o pravosudnoj suradnji u 
kaznenim stvarima s državama 
članicama EU (ZPSKS-EU) i 
Zakon o međunarodnoj pravnoj 
pomoći u kaznenim stvarima – 
za suce 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Kazneno i kazneno postupovno pravo Kazneni i prekršajni suci i sudski savjetnici  

19. 
Odmjeravanje i obrazlaganje 
kaznenopravnih sankcija 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Prvostupanjski kazneni županijski i općinski suci i sudski 
savjetnici 

20. 
Ne bis in idem, projekt s VE i 
Uredom zastupnice pred ESLJP-
om 

Pravosudna akademija  EU i međunarodno pravo 

Suci i zamjenici državnih odvjetnika općinske i županijske 
razine koji se u svom radu bave predmetima iz područja 
kaznenog i prekršajnog prava te suci Visokog kaznenog 
suda i Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske 

20. 
Izmjene i dopune Zakona o 
radu 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici te 
savjetnici u pravosudnim tijelima 

23.–25. 
Projekt 2 - Komunikacijske i IT 
vještine za službenike u 
pravosuđu 

Pravosudna akademija 
Zagreb 

Vještine Službenici u pravosuđu 

23.–26. 

Projekt 2 - Komunikacijske 
vještine i održavanje reda u 
sudnici za novoimenovane suce 
i državne odvjetnike 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Vještine Novoimenovani suci i državni odvjetnici 

23. Žalba i žalbeni razlozi 
Pravosudna akademija 
Zagreb  

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni suci općinske i županijske razine, državni 
odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

24. 

Zakon o pravosudnoj suradnji u 
kaznenim stvarima s državama 
članicama EU (ZPSKS-EU) i 
Zakon o međunarodnoj pravnoj 
pomoći u kaznenim stvarima – 
za suce 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Kazneno i kazneno postupovno pravo Kazneni i prekršajni suci i sudski savjetnici  

26. 
Izmjene i dopune Zakona o 
radu 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici te 
savjetnici u pravosudnim tijelima 

26. 
Odmjeravanje i obrazlaganje 
kaznenopravnih sankcija 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Prvostupanjski kazneni županijski i općinski suci i sudski 
savjetnici 



 

26.–27. 
Zaštita prava žrtava kaznenih 
djela 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 

Kazneni i prekršajni suci općinske i županijske razine, 
državni odvjetnici, savjetnici u pravosudnim tijelima, 
policijski službenici i službenici za podršku žrtvama i 
svjedocima 

27. 

Zakon o pravosudnoj suradnji u 
kaznenim stvarima s državama 
članicama EU (ZPSKS-EU) i 
Zakon o međunarodnoj pravnoj 
pomoći u kaznenim stvarima – 
za suce 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Kazneno i kazneno postupovno pravo Kazneni i prekršajni suci i sudski savjetnici  

27. Žalba i žalbeni razlozi 
Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni suci općinske i županijske razine, državni 
odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

30.1.–1.2. 
Projekt 2 - Komunikacijske i IT 
vještine za službenike u 
pravosuđu 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Vještine Službenici u pravosuđu 

30.1.–2.2. 

Projekt 2 - Komunikacijske 
vještine i održavanje reda u 
sudnici za novoimenovane suce 
i državne odvjetnike (treća 
grupa) 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Vještine Novoimenovani suci i državni odvjetnici 

30. 
Izmjene i dopune Zakona o 
radu 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici te 
savjetnici u pravosudnim tijelima 

31. 
Elektronička komunikacija po 
ZPP-u i ročišta na daljinu 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih, županijskih i trgovačkih sudova, državni 
odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 

   
  

VELJAČA         

30.1.–2.2. 

Projekt 2 - Komunikacijske 
vještine i održavanje reda u 
sudnici za novoimenovane suce 
i državne odvjetnike (treća 
grupa) 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Vještine Novoimenovani suci i državni odvjetnici 

30.1.–1.2. 
Projekt 2 - Komunikacijske i IT 
vještine za službenike u 
pravosuđu 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Vještine Službenici u pravosuđu 



 

1.  

Pravo na slobodu izražavanja 
(članak 10.) i pravo na 
poštovanje privatnog života 
(članak 8.) iz EKLJP i sudska 
praksa ESLJP 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

EU i međunarodno pravo 
Suci općinskih, trgovačkih i županijskih sudova, državni 
odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

2.–3. Nasilje u obitelji 
Pravosudna akademija 
RC Split 

Prekršajno pravo 

Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici, savjetnici u pravosudnim tijelima, 
policijski djelatnici, službenici za podršku žrtvama i 
svjedocima i probacijski službenici  

3. 
Izmjene i dopune Zakona o 
radu 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici te 
savjetnici u pravosudnim tijelima 

3. 
Odmjeravanje i obrazlaganje 
kaznenopravnih sankcija 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Prvostupanjski kazneni županijski i općinski suci i sudski 
savjetnici 

6.–8. 
Projekt 2 - Komunikacijske i IT 
vještine za službenike u 
pravosuđu 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Vještine Službenici u pravosuđu 

6.–7. 
Zaštita prava žrtava kaznenih 
djela 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Kazneno i kazneno postupovno pravo 

Kazneni i prekršajni suci općinske i županijske razine, 
državni odvjetnici, savjetnici u pravosudnim tijelima, 
policijski službenici i službenici za podršku žrtvama i 
svjedocima  

8.  

Pravo na slobodu izražavanja 
(članak 10.) i pravo na 
poštovanje privatnog života 
(članak 8.) iz EKLJP i sudska 
praksa ESLJP 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

EU i međunarodno pravo 
Suci općinskih, trgovačkih i županijskih sudova, državni 
odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

8. 
Elektronička komunikacija po 
ZPP-u i ročišta na daljinu 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih, županijskih i trgovačkih sudova, državni 
odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 

9. 
Odmjeravanje i obrazlaganje 
kaznenopravnih sankcija 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Prvostupanjski kazneni županijski i općinski suci i sudski 
savjetnici 



 

10. 
Ne bis in idem, projekt s VE i 
Uredom zastupnice pred ESLJP-
om 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

EU i međunarodno pravo Zamjenici državnih odvjetnika općinske i županijske razine  

10. Žalba i žalbeni razlozi 
Pravosudna akademija 
RC Split 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni suci općinske i županijske razine, državni 
odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

15.–17. 
Projekt 2 - Komunikacijske i IT 
vještine za službenike u 
pravosuđu 

Pravosudna akademija 
Zagreb 

Vještine Službenici u pravosuđu 

15. 
Elektronička komunikacija po 
ZPP-u i ročišta na daljinu 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih, županijskih i trgovačkih sudova, državni 
odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 

16. 
Primjena sudskog poslovnika, 
informatičke vještine, eSpis, 
aplikacija Admin i SupraNova 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Poseban program za službenike u pravosuđu Službenici na svim sudovima 

17. Službenička etika 
Pravosudna akademija 
Zagreb 

Poseban program za službenike u pravosuđu Službenici u pravosuđu 

20. Žalba i žalbeni razlozi 
Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni suci općinske i županijske razine, državni 
odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

22. 

Primjena standarda za 
neovisnost 
 i nepristranost sudova i sudaca 
(čl. 6.) - projekt s VE i Uredom 
zastupnice pred ESLJP 

Hotel Westin EU i međunarodno pravo Građanski suci i savjetnici općinske i županijske razine 

22.–24. 
Projekt 2 - Komunikacijske i IT 
vještine za službenike u 
pravosuđu 

Pravosudna akademija 
Zagreb 

  Službenici u pravosuđu 

23. Žalba i žalbeni razlozi 
Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni suci općinske i županijske razine, državni 
odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

23. 
Primjena sudskog poslovnika, 
informatičke vještine, eSpis, 
aplikacija Admin i SupraNova 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Poseban program za službenike u pravosuđu Službenici na svim sudovima 



 

23.–24. Nasilje u obitelji 
Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Prekršajno pravo 

Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici, savjetnici u pravosudnim tijelima, 
policijski djelatnici, službenici za podršku žrtvama i 
svjedocima i probacijski službenici  

24. 
Primjena sudskog poslovnika, 
informatičke vještine, eSpis, 
aplikacija Admin i SupraNova 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Poseban program za službenike u pravosuđu Službenici na svim sudovima 

24. i 27. 

Sadržaj prava na pravično 
suđenje (čl.6. EKLJP-a i čl.47. 
Povelje EU-a o temeljnim 
pravima), projekt s VE i Uredom 
zastupnice pred ESLJP-om 

online EU i međunarodno pravo Suci i sudski savjetnici općinskih i upravnih sudova 

27. 
Suzbijanje pranja novca i 
financiranja terorizma 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici te 
savjetnici u pravosudnim tijelima 

28. Službenička etika 
Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Poseban program za službenike u pravosuđu Službenici u pravosuđu 

   
  

OŽUJAK         

1.–2. Nasilje u obitelji 
Pravosudna akademija 
Zagreb  

Prekršajno pravo 

Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici, savjetnici u pravosudnim tijelima, 
policijski djelatnici, službenici za podršku žrtvama i 
svjedocima i probacijski službenici  

2. 
Elektronička komunikacija po 
ZPP-u i ročišta na daljinu 

online Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih, županijskih i trgovačkih sudova, državni 
odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 

3. 
Odmjeravanje i obrazlaganje 
kaznenopravnih sankcija 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Prvostupanjski kazneni županijski i općinski suci i sudski 
savjetnici 

3. 
Elektronička komunikacija po 
ZPP-u i ročišta na daljinu 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih, županijskih i trgovačkih sudova, državni 
odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 

6. 
Suzbijanje pranja novca i 
financiranja terorizma 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici te 
savjetnici u pravosudnim tijelima 

6. 
Izmjene i dopune Zakona o 
radu 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici te 
savjetnici u pravosudnim tijelima 



 

7. Zakon o sudovima za mladež 
Pravosudna akademija 
RC Split 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Suci za mladež, državni odvjetnici općinske i županijske 
razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

7. Službenička etika 
Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Poseban program za službenike u pravosuđu Službenici u pravosuđu 

8. 

Pobijanje pravnih radnji po 
ZOO-u, stjecanje bez osnove, 
ništetnost, pobojnost i raskid 
ugovora i prigovor zastare u 
parničnom postupku 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih, županijskih i trgovačkih sudova, državni 
odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 

8.  

Pravo na slobodu izražavanja 
(članak 10.) i pravo na 
poštovanje privatnog života 
(članak 8.) iz EKLJP i sudska 
praksa ESLJP 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

EU i međunarodno pravo 
Suci općinskih, trgovačkih i županijskih sudova, državni 
odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

8.–10. 
Projekt 2 - Komunikacijske i IT 
vještine za službenike u 
pravosuđu 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Vještine Službenici u pravosuđu 

10. 

Imovinskopravni zahtjev, 
odluka o imovinskopravnom 
zahtjevu, oduzimanje imovinske 
koristi te privremene mjere 
osiguranja imovinskopravnog 
zahtjeva 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici 
u pravosudnim tijelima 

10. 

Imovinskopravni zahtjev, 
odluka o imovinskopravnom 
zahtjevu, oduzimanje imovinske 
koristi te privremene mjere 
osiguranja imovinskopravnog 
zahtjeva 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici 
u pravosudnim tijelima 

10. 
Elektronička komunikacija po 
ZPP-u i ročišta na daljinu 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih, županijskih i trgovačkih sudova, državni 
odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 

13. Zakon o sudovima za mladež 
Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Suci za mladež, državni odvjetnici općinske i županijske 
razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 



 

14. 

Pobijanje pravnih radnji po 
ZOO-u, stjecanje bez osnove, 
ništetnost, pobojnost i raskid 
ugovora i prigovor zastare u 
parničnom postupku 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih, županijskih i trgovačkih sudova, državni 
odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 

14. 

Pobijanje pravnih radnji po 
ZOO-u, stjecanje bez osnove, 
ništetnost, pobojnost i raskid 
ugovora i prigovor zastare u 
parničnom postupku 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih, županijskih i trgovačkih sudova, državni 
odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 

15. Službenička etika 
Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Poseban program za službenike u pravosuđu Službenici u pravosuđu 

15. 
Primjena sudskog poslovnika, 
informatičke vještine, eSpis, 
aplikacija Admin i SupraNova 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Poseban program za službenike u pravosuđu Službenici na svim sudovima 

15.–16. 
Projekt 2 - edukacija mentora 
polaznika DŠ-a i vježbenika 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Vještine Mentori i budući mentori 

16. 
Primjena sudskog poslovnika, 
informatičke vještine, eSpis, 
aplikacija Admin i SupraNova 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Poseban program za službenike u pravosuđu Službenici na svim sudovima 

16. 

Pobijanje pravnih radnji po 
ZOO-u, stjecanje bez osnove, 
ništetnost, pobojnost i raskid 
ugovora i prigovor zastare u 
parničnom postupku 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih, županijskih i trgovačkih sudova, državni 
odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 

16. 

Pobijanje pravnih radnji po 
ZOO-u, stjecanje bez osnove, 
ništetnost, pobojnost i raskid 
ugovora i prigovor zastare u 
parničnom postupku 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih, županijskih i trgovačkih sudova, državni 
odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 

17. i 20. 

Primjena načela razmjernosti 
prema čl.1. Protokola 1. EKLJP-
a, projekt s VE i Uredom 
zastupnice pred ESLJP-om 

online EU i međunarodno pravo 
Suci i savjetnici općinskih i županijskih sudova te savjetnici 
Vrhovnog suda RH 



 

17. 

Imovinskopravni zahtjev, 
odluka o imovinskopravnom 
zahtjevu, oduzimanje imovinske 
koristi te privremene mjere 
osiguranja imovinskopravnog 
zahtjeva 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici 
u pravosudnim tijelima 

20.–21. 
Projekt 2 - edukacija mentora 
polaznika DŠ-a i vježbenika 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Vještine Mentori i budući mentori 

20. Službenička etika 
Pravosudna akademija 
Zagreb  

Poseban program za službenike u pravosuđu Službenici u pravosuđu 

22.  

Pravo na slobodu izražavanja 
(članak 10.) i pravo na 
poštovanje privatnog života 
(članak 8.) iz EKLJP i sudska 
praksa ESLJP 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

EU i međunarodno pravo 
Suci općinskih, trgovačkih i županijskih sudova, državni 
odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

23. 
Komunikacijske vještine, 
predrasude i stereotipi 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Vještine 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

23.–24. 
Radionica za glasnogovornike, 
suradnja s organizacijom East-
West Menagement 

Pravosudna akademija 
Zagreb 

Vještine Glasnogovornici općinskih i županijskih sudova 

24. 

Imovinskopravni zahtjev, 
odluka o imovinskopravnom 
zahtjevu, oduzimanje imovinske 
koristi te privremene mjere 
osiguranja imovinskopravnog 
zahtjeva 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici 
u pravosudnim tijelima 

24. 
Primjena sudskog poslovnika, 
informatičke vještine, eSpis, 
aplikacija Admin i SupraNova 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Poseban program za službenike u pravosuđu Službenici na svim sudovima 

24.  

Pravo na slobodu izražavanja 
(članak 10.) i pravo na 
poštovanje privatnog života 
(članak 8.) iz EKLJP i sudska 
praksa ESLJP 

Pravosudna akademija 
RC Split 

EU i međunarodno pravo 
Suci općinskih, trgovačkih i županijskih sudova, državni 
odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 



 

27.–28. 
Projekt 2 - edukacija mentora 
polaznika DŠ-a i vježbenika 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Vještine Mentori i budući mentori 

28. 

Pobijanje pravnih radnji po 
ZOO-u, stjecanje bez osnove, 
ništetnost, pobojnost i raskid 
ugovora i prigovor zastare u 
parničnom postupku 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih, županijskih i trgovačkih sudova, državni 
odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 

28. 

Imovinskopravni zahtjev, 
odluka o imovinskopravnom 
zahtjevu, oduzimanje imovinske 
koristi te privremene mjere 
osiguranja imovinskopravnog 
zahtjeva 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici 
u pravosudnim tijelima 

29. Službenička etika 
Pravosudna akademija 
RC Split 

Poseban program za službenike u pravosuđu Službenici u pravosuđu 

30. 
Primjena članka 6. u upravnim 
postupcima (projekt s VE i 
Uredom zastupnice) 

online EU i međunarodno pravo Suci i savjetnici upravnih sudova i VUS-a RH 

30. 
Projekt 2 - Strukturirani 
razgovor 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Vještine 
DSV, DOV, Povjerenstvo za polaganje završnog ispita u 
Državnoj školi za pravosudne dužnosnike  

30. 
Primjena sudskog poslovnika, 
informatičke vještine, eSpis, 
aplikacija Admin i SupraNova 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Poseban program za službenike u pravosuđu Službenici na svim sudovima 

31. Zakon o sudovima za mladež 
Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Suci za mladež, državni odvjetnici općinske i županijske 
razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

31. 

Pojedinačni zemljišnoknjižni 
ispravni postupci, tužbe za 
ispravak upisa u zemljišne 
knjige i parnični postupci radi 
utvrđenja prava vlasništva 
(međusobni odnos navedenih 
postupaka i razlike), brisovne 
tužbe 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Zemljišnoknjižno pravo 
Zemljišnoknjižni suci, državni odvjetnici općinske i 
županijske razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

   
  

TRAVANJ         



 

3. 

Zakon o pravosudnoj suradnji u 
kaznenim stvarima s državama 
članicama EU (ZPSKS-EU) i 
Zakon o međunarodnoj pravnoj 
pomoći u kaznenim stvarima – 
za državne odvjetnike 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Kazneno i kazneno postupovno pravo Državni odvjetnici i državnoodvjetnički savjetnici 

3.–4. 
Projekt 2 - edukacija mentora 
polaznika DŠ-a i vježbenika 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Vještine Mentori i budući mentori 

3.-5. 
Projekt 2 - Obuka voditelja 
obrazovnih aktivnosti 
Pravosudne akademije 

Pravosudna akademija 
Zagreb 

Vještine Voditelji obrazovnih aktivnosti 

4.-6. 

Projekt 2 - Predrasude, 
psihologija vještačenja, 
upravljanje stresom i 
postupanje sa zahtjevnim 
strankama, 1. grupa 

Zagreb Vještine 
Suci i zamjenici općinskih i županijskih državnih odvjetnika 
te savjetnici u pravosudnim tijelima 

4. 
Komunikacijske vještine, 
predrasude i stereotipi 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Vještine 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

4. 
Komunikacijske vještine, 
predrasude i stereotipi 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Vještine 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

4. 
Zakon o zaštiti prijavitelja 
nepravilnosti 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Ostalo 
Suci općinskih i županijskih sudova, suci trgovačkih 
sudova, suci upravnih sudova, državni odvjetnici te 
savjetnici u pravosudnim tijelima 

5. 
Komunikacijske vještine, 
predrasude i stereotipi 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Vještine 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

5. 
Primjena sudskog poslovnika, 
informatičke vještine, eSpis, 
aplikacija Admin i SupraNova 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Poseban program za službenike u pravosuđu Službenici na svim sudovima 



 

6. 

Pobijanje pravnih radnji po 
ZOO-u, stjecanje bez osnove, 
ništetnost, pobojnost i raskid 
ugovora i prigovor zastare u 
parničnom postupku 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih, županijskih i trgovačkih sudova, državni 
odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 

6. 

Pojedinačni zemljišnoknjižni 
ispravni postupci, tužbe za 
ispravak upisa u zemljišne 
knjige i parnični postupci radi 
utvrđenja prava vlasništva 
(međusobni odnos navedenih 
postupaka i razlike), brisovne 
tužbe 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Zemljišnoknjižno pravo 
Zemljišnoknjižni suci, državni odvjetnici općinske i 
županijske razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

6. 
Uporaba hrvatskog 
standardnog jezika 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Vještine Suci i državni odvjetnici 

11. 

Pojedinačni zemljišnoknjižni 
ispravni postupci, tužbe za 
ispravak upisa u zemljišne 
knjige i parnični postupci radi 
utvrđenja prava vlasništva 
(međusobni odnos navedenih 
postupaka i razlike), brisovne 
tužbe 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Zemljišnoknjižno pravo 
Zemljišnoknjižni suci, državni odvjetnici općinske i 
županijske razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

11.–12. 
Projekt 2 - edukacija mentora 
polaznika DŠ-a i vježbenika 

Pravosudna akademija 
Zagreb 

Vještine Mentori i budući mentori 

12. 

Zakon o pravosudnoj suradnji u 
kaznenim stvarima s državama 
članicama EU (ZPSKS-EU) i 
Zakon o međunarodnoj pravnoj 
pomoći u kaznenim stvarima – 
za državne odvjetnike 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Kazneno i kazneno postupovno pravo Državni odvjetnici i državnoodvjetnički savjetnici 

12. 
Uporaba hrvatskog 
standardnog jezika 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Vještine 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

13. Komunikacijske vještine 
Pravosudna akademija 
Zagreb 

Poseban program za službenike u pravosuđu Službenici u pravosuđu 



 

13. eSpis - Admin aplikacija online Poseban program za službenike u pravosuđu Administratori na sudovima 

13.–14. 

Sudovi 21. stoljeća: suđenje na 
daljinu i razni aspekti digitalne 
transformacije pravosuđa, 
suradnja sa Zakladom Hanns - 
Seidel 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Vještine 
Suci i sudski savjetnici općinskih, trgovačkih i upravnih 
sudova 

14. 

Pojedinačni zemljišnoknjižni 
ispravni postupci, tužbe za 
ispravak upisa u zemljišne 
knjige i parnični postupci radi 
utvrđenja prava vlasništva 
(međusobni odnos navedenih 
postupaka i razlike), brisovne 
tužbe 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Zemljišnoknjižno pravo 
Zemljišnoknjižni suci, državni odvjetnici općinske i 
županijske razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

14. Zakon o sudovima za mladež 
Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Suci za mladež, državni odvjetnici općinske i županijske 
razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

14. 
Uporaba hrvatskog 
standardnog jezika 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Vještine 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

17.-19. 
Projekt 2 - Obuka voditelja 
obrazovnih aktivnosti 
Pravosudne akademije 

Pravosudna akademija 
Zagreb 

Vještine Voditelji obrazovnih aktivnosti 

17. 
Zaštita prava vlasništva u 
upravnim stvarima iz područja 
graditeljstva 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Upravno pravo 
Suci upravnih sudova, državni odvjetnici općinske i 
županijske razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

18.-20. 

Projekt 2 - Predrasude, 
psihologija vještačenja, 
upravljanje stresom i 
postupanje sa zahtjevnim 
strankama, 1. grupa 

Zagreb Vještine 
Suci i zamjenici općinskih i županijskih državnih odvjetnika 
te savjetnici u pravosudnim tijelima 

18. 

Zakon o pravosudnoj suradnji u 
kaznenim stvarima s državama 
članicama EU (ZPSKS-EU) i 
Zakon o međunarodnoj pravnoj 
pomoći u kaznenim stvarima – 
za državne odvjetnike 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Kazneno i kazneno postupovno pravo Državni odvjetnici i državnoodvjetnički savjetnici 



 

18. 
eSpis, eKomunikacija i 
SupraNova 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Vještine 
Suci općinskih i županijskih sudova te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 

19. eSpis - Admin aplikacija online Poseban program za službenike u pravosuđu Administratori na sudovima 

19. 
Primjena sudskog poslovnika, 
informatičke vještine, eSpis, 
aplikacija Admin i SupraNova 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Poseban program za službenike u pravosuđu Službenici na svim sudovima 

19. 
Uporaba hrvatskog 
standardnog jezika 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Vještine 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

20. Podjele društva kapitala 
Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Trgovačko pravo 
Suci trgovačkih sudova, voditelji u sudskim registrima pri 
trgovačkim sudovima, državni odvjetnici županijske razine 
te savjetnici u pravosudnim tijelima 

20. Komunikacijske vještine 
Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Poseban program za službenike u pravosuđu Službenici u pravosuđu 

21. 
Komunikacijske vještine, 
predrasude i stereotipi 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Vještine 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

21. 

Uredba Vijeća (EU) 2019/1111 
od 25. lipnja 2019. o 
nadležnosti, priznavanju i 
izvršenju odluka u bračnim 
sporovima i u stvarima 
povezanima s roditeljskom 
odgovornošću te o 
međunarodnoj otmici djece 
(NN br. 83/22) (preinaka) (BU II 
ter) i Zakon o provedbi Uredbe 
Vijeća (EU) br 2019/1111 – na 
snazi od 1.8.2022. 

Pravosudna akademija EU i međunarodno pravo 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

21. 
Zakon o zaštiti prijavitelja 
nepravilnosti 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Ostalo 
Suci općinskih i županijskih sudova, suci trgovačkih 
sudova, suci upravnih sudova, državni odvjetnici te 
savjetnici u pravosudnim tijelima 

21. 
Naknadna dioba u stečajnom 
postupku 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Trgovačko pravo 
Suci i savjetnici trgovačkih sudova, državni odvjetnici 
županijske razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 



 

24.-26. 
Projekt 2 - Obuka voditelja 
obrazovnih aktivnosti 
Pravosudne akademije 

Pravosudna akademija 
Zagreb 

Vještine Voditelji obrazovnih aktivnosti 

24. 
Naknadna dioba u stečajnom 
postupku 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Trgovačko pravo 
Suci i savjetnici trgovačkih sudova, državni odvjetnici 
županijske razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

25.-27. 

Projekt 2 - Predrasude, 
psihologija vještačenja, 
upravljanje stresom i 
postupanje sa zahtjevnim 
strankama, 2. grupa 

Zagreb Vještine 
Suci i zamjenici općinskih i županijskih državnih odvjetnika 
te savjetnici u pravosudnim tijelima 

25. Zakon o sudovima za mladež 
Pravosudna akademija 
Zagreb  

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Suci za mladež, državni odvjetnici općinske i županijske 
razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

25. 
Zaštita prava vlasništva u 
upravnim stvarima iz područja 
graditeljstva 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Upravno pravo 
Suci upravnih sudova, državni odvjetnici općinske i 
županijske razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

26. eSpis - Admin aplikacija online Poseban program za službenike u pravosuđu Administratori na sudovima 

26. 
Komunikacijske vještine, 
predrasude i stereotipi 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Vještine 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

27. 
Naknadna dioba u stečajnom 
postupku 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Trgovačko pravo 
Suci i savjetnici trgovačkih sudova, državni odvjetnici 
županijske razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

27. Komunikacijske vještine 
Pravosudna akademija 
RC Split 

Poseban program za službenike u pravosuđu Službenici u pravosuđu 

27. 

Primjena standarda neovisnosti 
i nepristranosti sudova i sudaca 
(čl.6), Projekt s VE i Uredom 
zastupnice RH pres ESLJP-om 

Zagreb Vladavina prava 
Suci i sudski savjetnici koji se bave kaznenim i prekršajnim 
pravom 

28. 
Međunarodni insolvencijski 
postupak 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Trgovačko pravo 
Suci i savjetnici trgovački sudova, državni odvjetnici 
županijske razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

28. 
eSpis, eKomunikacija i 
SupraNova 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Vještine 
Suci općinskih i županijskih sudova te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 



 

travanj Komunikacijske vještine 
Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Poseban program za službenike u pravosuđu Službenici u pravosuđu 

travanj 
Strateške tužbe protiv 
djelovanja javnosti (SLAPP) 

Pravosudna akademija Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 

travanj 
Aktualna praksa Suda EU i ESLJP 
- građanskopravni aspekt 

Pravosudna akademija EU i međunarodno pravo 
Suci općinskih, trgovačkih i županijskih sudova, državni 
odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 

   
  

SVIBANJ         

2. Komunikacijske vještine 
Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Poseban program za službenike u pravosuđu Službenici u pravosuđu 

2.-4. 
Projekt 2 - Obuka voditelja 
obrazovnih aktivnosti 
Pravosudne akademije 

Pravosudna akademija 
Zagreb 

Vještine Voditelji obrazovnih aktivnosti 

3. 
Naknadna dioba u stečajnom 
postupku 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Trgovačko pravo 
Suci i savjetnici trgovačkih sudova, državni odvjetnici 
županijske razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

4. Podjele društva kapitala 
Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Trgovačko pravo 
Suci trgovačkih sudova, voditelji u sudskim registrima pri 
trgovačkim sudovima, državni odvjetnici županijske razine 
te savjetnici u pravosudnim tijelima 

4. 
eSpis, eKomunikacija i 
SupraNova 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Vještine Suci i sudski savjetnici općinskih i županijskih sudova 

4. 

Primjena Stečajnog zakona u 
parničnim i ovršnim 
postupcima pred općinskim 
sudovima 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i trgovačkih te županijskih sudova, 
županijski državni odvjetnici općinske i županijske razine 
te savjetnici u pravosudnim tijelima 

4.–5. 
Vladavina prava, suradnja sa 
Zakladom Hanns-Seidel 

Pravosudna akademija 
Zagreb 

Ostalo/vladavina prava 
Suci i sudski savjetnici općinskih, županijskih i upravnih 
sudova 

8. Komunikacijske vještine 
Pravosudna akademija 
Zagreb 

Poseban program za službenike u pravosuđu Službenici u pravosuđu 

8.-10. 
Projekt 2 - Obuka voditelja 
obrazovnih aktivnosti 
Pravosudne akademije 

Pravosudna akademija 
Zagreb 

Vještine Voditelji obrazovnih aktivnosti 

9. Podjele društva kapitala 
Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Trgovačko pravo 
Suci trgovačkih sudova, voditelji u sudskim registrima pri 
trgovačkim sudovima, državni odvjetnici županijske razine 
te savjetnici u pravosudnim tijelima 



 

9.-11. 

Projekt 2 - Predrasude, 
psihologija vještačenja, 
upravljanje stresom i 
postupanje sa zahtjevnim 
strankama, 2. grupa 

Zagreb Vještine 
Suci i zamjenici općinskih i županijskih državnih odvjetnika 
te savjetnici u pravosudnim tijelima 

10.–11. 
Zasebno osnovno stručno 
usavršavanje za suce za mladež 
(program razvijen s UNICEF-om) 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Kazneno i kazneno postupovno pravo Suci i sudski savjetnici za mladež 

11. 
Tehnike pisanja prvostupanjske 
građanske presude i citiranje 
zakona u sudskim odlukama 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Vještine Suci i sudski savjetnici općinskih sudova 

11. 

Primjena Stečajnog zakona u 
parničnim i ovršnim 
postupcima pred općinskim 
sudovima 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i trgovačkih te županijskih sudova, 
županijski državni odvjetnici općinske i županijske razine 
te savjetnici u pravosudnim tijelima 

11.–12. 
Novine u kaznenom 
zakonodavstvu - 2023. 

Opatija Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci, državni odvjetnici, savjetnici u 
pravosudnim tijelima, odvjetnici 

12. Podjele društva kapitala 
Pravosudna akademija 
RC Split 

Trgovačko pravo 
Suci trgovačkih sudova, voditelji u sudskim registrima pri 
trgovačkim sudovima, državni odvjetnici županijske razine 
te savjetnici u pravosudnim tijelima 

12. 
Lišenje poslovne sposobnosti - 
izazovi u sudskoj praksi 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Građansko i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici, 
savjetnici u pravosudnim tijelima; drugi državni službenici 

12. 
eSpis, eKomunikacija i 
SupraNova 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Vještine 
Suci općinskih i županijskih sudova te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 

15.-16. 
Unaprjeđenje procesuiranja 
kaznenih djela protiv zaštićenih 
divljih vrsta (Projekt SWIPE) 

Zagreb   
Suci općinskih i županijskih sudova koji se bave područjem 
prekršajnog i kaznenog prava, zamjenici općinskih i 
županijskih držanih odvjetnika 

15. 
Tehnike pisanja prvostupanjske 
građanske presude i citiranje 
zakona u sudskim odlukama 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Vještine Suci i sudski savjetnici općinskih sudova 



 

15. 

Zakon o pravosudnoj suradnji u 
kaznenim stvarima s državama 
članicama EU (ZPSKS-EU) i 
Zakon o međunarodnoj pravnoj 
pomoći u kaznenim stvarima – 
za državne odvjetnike 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Kazneno i kazneno postupovno pravo Državni odvjetnici 

15. 
Naknadna dioba u stečajnom 
postupku 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Trgovačko pravo 
Suci i savjetnici trgovačkih sudova, državni odvjetnici 
županijske razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

15. 

Uredba Vijeća (EU) 2019/1111 
od 25. lipnja 2019. o 
nadležnosti, priznavanju i 
izvršenju odluka u bračnim 
sporovima i u stvarima 
povezanima s roditeljskom 
odgovornošću te o 
međunarodnoj otmici djece 
(NN br. 83/22) (preinaka) (BU II 
ter) i Zakon o provedbi Uredbe 
Vijeća (EU) br 2019/1111 – na 
snazi od 1.8.2022. 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

EU i međunarodno pravo 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

17. 
eSpis, eKomunikacija i 
SupraNova 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Vještine Suci i sudski savjetnici općinskih i županijskih sudova 

18.-19. 
Dostava i probavljanje dokaza u 
inozemstvu, suradnja s EJTN-
om 

Hotel International Građansko i građansko postupovno pravo Suci i tužitelji iz RH i država članica EU-a 

18. 
Uporaba hrvatskog 
standardnog jezika 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Vještine 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

18. 

Primjena Stečajnog zakona u 
parničnim i ovršnim 
postupcima pred općinskim 
sudovima 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i trgovačkih te županijskih sudova, 
županijski državni odvjetnici općinske i županijske razine 
te savjetnici u pravosudnim tijelima 

19. 
Izricanje istražnog zatvora i 
mjera opreza radi zaštite žrtve  

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 



 

19. 
Zasnivanje i prestanak radnog 
odnosa 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici 
općinske i županijske razine te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

19. 
Zasnivanje i prestanak radnog 
odnosa 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici 
općinske i županijske razine te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

19. 
Zakon o zaštiti prijavitelja 
nepravilnosti 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Ostalo 
Suci općinskih i županijskih sudova, suci trgovačkih 
sudova, suci upravnih sudova, državni odvjetnici te 
savjetnici u pravosudnim tijelima 

22. 
Tehnike pisanja prvostupanjske 
građanske presude i citiranje 
zakona u sudskim odlukama 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Vještine Suci i sudski savjetnici općinskih sudova 

22. 

Razgraničenje zakonskih opisa 
kaznenog djela nasilja u obitelji 
i prekršaja sukladno Zakonu o 
zaštiti od nasilja u obitelji 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

23. Podjele društva kapitala 
Pravosudna akademija 
Zagreb 

Trgovačko pravo 
Suci trgovačkih sudova, voditelji u sudskim registrima pri 
trgovačkim sudovima, državni odvjetnici županijske razine 
te savjetnici u pravosudnim tijelima 

23.-25. 

Projekt 2 - Predrasude, 
psihologija vještačenja, 
upravljanje stresom i 
postupanje sa zahtjevnim 
strankama, 3. grupa 

Zagreb Vještine 
Suci i zamjenici općinskih i županijskih državnih odvjetnika 
te savjetnici u pravosudnim tijelima 

23. 

Primjena Stečajnog zakona u 
parničnim i ovršnim 
postupcima pred općinskim 
sudovima 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i trgovačkih te županijskih sudova, 
županijski državni odvjetnici općinske i županijske razine 
te savjetnici u pravosudnim tijelima 

24. 

Razgraničenje zakonskih opisa 
kaznenog djela nasilja u obitelji 
i prekršaja sukladno Zakonu o 
zaštiti od nasilja u obitelji 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 



 

24. 
Zasnivanje i prestanak radnog 
odnosa 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici 
općinske i županijske razine te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

24. 
Uporaba hrvatskog 
standardnog jezika 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Vještine 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

24. 

Zakon o obveznim odnosima – 
odgovornost za materijalne 
nedostatke u svjetlu Direktive 
(EU) 2019/771 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 20. 
svibnja 2019. o određenim 
aspektima ugovora o 
kupoprodaji robe i izmjeni 
uredbe (EU) 2017/2394 i 
Direktive 2009/22/EZ te 
stavljanju izvan snage Direktive 
1999/44/EZ 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici 
općinske i županijske razine te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

25. 
Zasnivanje i prestanak radnog 
odnosa 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici 
općinske i županijske razine te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

25.-26. 
Unaprjeđenje procesuiranja 
kaznenih djela protiv zaštićenih 
divljih vrsta (Projekt SWIPE) 

Split   
Suci općinskih i županijskih sudova koji se bave područjem 
prekršajnog i kaznenog prava, zamjenici općinskih i 
županijskih držanih odvjetnika 

25. Tehnike nošenja sa stresom 
Pravosudna akademija 
Zagreb  

Vještine 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

25. 

Primjena Stečajnog zakona u 
parničnim i ovršnim 
postupcima pred općinskim 
sudovima 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i trgovačkih te županijskih sudova, 
županijski državni odvjetnici općinske i županijske razine 
te savjetnici u pravosudnim tijelima 

26. 
Izricanje istražnog zatvora i 
mjera opreza radi zaštite žrtve  

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 



 

26. 

Zakon o pravosudnoj suradnji u 
kaznenim stvarima s državama 
članicama EU (ZPSKS-EU) i 
Zakon o međunarodnoj pravnoj 
pomoći u kaznenim stvarima – 
za državne odvjetnike 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Kazneno i kazneno postupovno pravo Državni odvjetnici i državnoodvjetnički savjetnici 

26. 
Lišenje poslovne sposobnosti - 
izazovi u sudskoj praksi 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Građansko i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici, 
savjetnici u pravosudnim tijelima; drugi državni službenici 

26. 
eSpis, eKomunikacija i 
SupraNova 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Vještine Suci i sudski savjetnici općinskih i županijskih sudova 

26. 

Uredba Vijeća (EU) 2019/1111 
od 25. lipnja 2019. o 
nadležnosti, priznavanju i 
izvršenju odluka u bračnim 
sporovima i u stvarima 
povezanima s roditeljskom 
odgovornošću te o 
međunarodnoj otmici djece 
(NN br. 83/22) (preinaka) (BU II 
ter) i Zakon o provedbi Uredbe 
Vijeća (EU) br 2019/1111 – na 
snazi od 1.8.2022. 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

EU i međunarodno pravo 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

31. 
Izricanje istražnog zatvora i 
mjera opreza radi zaštite žrtve  

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

31. Primjena etičkog kodeksa  
Pravosudna akademija 
Zagreb  

Vještine 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

svibanj 
Strateške tužbe protiv 
djelovanja javnosti (SLAPP) 

Pravosudna akademija Građansko  i građansko postupovno pravo Suci i sudski savjetnici općinskih i županijskih sudova 

svibanj 
Prava okrivljenika u 
prekršajnom postupku vezano 
uz praksu ESLJP-a 

Pravosudna akademija Prekršajno pravo 

Suci općinskih sudova koji odlučuju u prekršajnim 
predmetima, ovlašteni tužitelji u prekršajnom postupku, 
savjetnici u pravosudnim tijelima i prvostupanjska tijela 
državne uprave koja vode prekršajni postupak 



 

svibanj 
Aktualna praksa Suda EU i ESLJP 
- građanskopravni aspekt 

Pravosudna akademija EU i međunarodno pravo 
Suci općinskih, trgovačkih i županijskih sudova, državni 
odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 

svibanj 
Neverbalna komunikacija u 
sudnici 

Pravosudna akademija Vještine 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

   
  

LIPANJ         

1. 
Zasnivanje i prestanak radnog 
odnosa 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici 
općinske i županijske razine te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

1. 

Primjena Stečajnog zakona u 
parničnim i ovršnim 
postupcima pred općinskim 
sudovima 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i trgovačkih te županijskih sudova, 
županijski državni odvjetnici općinske i županijske razine 
te savjetnici u pravosudnim tijelima 

2. 

Razgraničenje zakonskih opisa 
kaznenog djela nasilja u obitelji 
i prekršaja sukladno Zakonu o 
zaštiti od nasilja u obitelji 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

2. Primjena etičkog kodeksa  
Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Vještine 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

5.–6. 
Zasebno osnovno stručno 
usavršavanje za suce za mladež 
(program razvijen s UNICEF-om) 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Kazneno i kazneno postupovno pravo Suci i sudski savjetnici za mladež 

7. 

Zakon o obveznim odnosima – 
odgovornost za materijalne 
nedostatke u svjetlu Direktive 
(EU) 2019/771 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 20. 
svibnja 2019. o određenim 
aspektima ugovora o 
kupoprodaji robe i izmjeni 
uredbe (EU) 2017/2394 i 
Direktive 2009/22/EZ te 
stavljanju izvan snage Direktive 
1999/44/EZ 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici 
općinske i županijske razine te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 



 

12. 

Razgraničenje zakonskih opisa 
kaznenog djela nasilja u obitelji 
i prekršaja sukladno Zakonu o 
zaštiti od nasilja u obitelji 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

12. Tehnike nošenja sa stresom 
Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Vještine 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

12. 

Pojedinačni zemljišnoknjižni 
ispravni postupci, tužbe za 
ispravak upisa u zemljišne 
knjige i parnični postupci radi 
utvrđenja prava vlasništva 
(međusobni odnos navedenih 
postupaka i razlike), brisovne 
tužbe 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Zemljišnoknjižno pravo 
Zemljišnoknjižni suci, državni odvjetnici općinske i 
županijske razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

13.-15. 

Projekt 2 - Predrasude, 
psihologija vještačenja, 
upravljanje stresom i 
postupanje sa zahtjevnim 
strankama, 3. grupa 

Zagreb Vještine 
Suci i zamjenici općinskih i županijskih državnih odvjetnika 
te savjetnici u pravosudnim tijelima 

13. Tehnike nošenja sa stresom 
Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Vještine 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

13.–14. 
Zasebno osnovno stručno 
usavršavanje za suce za mladež 
(program razvijen s UNICEF-om) 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Kazneno i kazneno postupovno pravo Suci i sudski savjetnici za mladež 

14. 

Zakon o obveznim odnosima – 
odgovornost za materijalne 
nedostatke u svjetlu Direktive 
(EU) 2019/771 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 20. 
svibnja 2019. o određenim 
aspektima ugovora o 
kupoprodaji robe i izmjeni 
uredbe (EU) 2017/2394 i 
Direktive 2009/22/EZ te 
stavljanju izvan snage Direktive 
1999/44/EZ 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici 
općinske i županijske razine te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 



 

15. 
Odmjeravanje kazne i izricanje 
sigurnosne mjere u postupcima 
obiteljskog nasilja 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

15. 
Odmjeravanje kazne i izricanje 
sigurnosne mjere u postupcima 
obiteljskog nasilja 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

16.  
Pravni položaj poštenog i 
nepoštenog posjednika u 
odnosu na vlasnika stvari 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici 
općinske i županijske razine te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

16. 
Izricanje istražnog zatvora i 
mjera opreza radi zaštite žrtve  

Pravosudna akademija 
RC Split 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

16. Primjena etičkog kodeksa  
Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Vještine 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

19. Tehnike nošenja sa stresom 
Pravosudna akademija 
Zagreb  

Vještine 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

20. 
Odmjeravanje kazne i izricanje 
sigurnosne mjere u postupcima 
obiteljskog nasilja 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

20.–21. Leadership in Communication Zagreb ili Zadar Vještine 
Predsjednici sudova, čelnici u sustavu državnog 
odvjetništva, rukovoditelji službenika (RH i države članice 
EU-a) 

21. 

Zakon o obveznim odnosima – 
odgovornost za materijalne 
nedostatke u svjetlu Direktive 
(EU) 2019/771 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 20. 
svibnja 2019. o određenim 
aspektima ugovora o 
kupoprodaji robe i izmjeni 
uredbe (EU) 2017/2394 i 
Direktive 2009/22/EZ te 
stavljanju izvan snage Direktive 
1999/44/EZ 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici 
općinske i županijske razine te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 



 

26. 

Zakon o obveznim odnosima – 
odgovornost za materijalne 
nedostatke u svjetlu Direktive 
(EU) 2019/771 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 20. 
svibnja 2019. o određenim 
aspektima ugovora o 
kupoprodaji robe i izmjeni 
uredbe (EU) 2017/2394 i 
Direktive 2009/22/EZ te 
stavljanju izvan snage Direktive 
1999/44/EZ 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici 
općinske i županijske razine te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

27. Tehnike nošenja sa stresom 
Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Vještine 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

29. 

Zakon o obveznim odnosima – 
odgovornost za materijalne 
nedostatke u svjetlu Direktive 
(EU) 2019/771 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 20. 
svibnja 2019. o određenim 
aspektima ugovora o 
kupoprodaji robe i izmjeni 
uredbe (EU) 2017/2394 i 
Direktive 2009/22/EZ te 
stavljanju izvan snage Direktive 
1999/44/EZ 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici 
općinske i županijske razine te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

30. 
Odmjeravanje kazne i izricanje 
sigurnosne mjere u postupcima 
obiteljskog nasilja 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

lipanj 
Suzbijanje pranja novca i 
financiranja terorizma 

Pravosudna akademija Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici te 
savjetnici u pravosudnim tijelima 

lipanj 

Zasebno osnovno stručno 
usavršavanje za suce upravnih 
sudova (program razvijen s 
UNICEF-om) 

Pravosudna akademija Upravno pravo Suci i sudski savjetnici upravnih sudova 

lipanj 
Obiteljski zakon - problemi u 
praksi 

Pravosudna akademija Građansko  i građansko postupovno pravo 
Prvostupanjski i drugostupanjski obiteljski suci i sudski 
savjetnici 



 

lipanj 
Aktualna praksa Suda EU i ESLJP 
- građanskopravni aspekt 

Pravosudna akademija EU i međunarodno pravo 
Suci općinskih, trgovačkih i županijskih sudova, državni 
odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 

lipanj 
Unos podataka o žrtvama i 
pojedinačnih procjena žrtava u 
eSpis  

Pravosudna akademija Poseban program za službenike u pravosuđu Službenici na sudovima 

   
  

SRPANJ         

3. 
Izricanje istražnog zatvora i 
mjera opreza radi zaštite žrtve 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

3. 

Uredba Vijeća (EU) 2019/1111 
od 25. lipnja 2019. o 
nadležnosti, priznavanju i 
izvršenju odluka u bračnim 
sporovima i u stvarima 
povezanima s roditeljskom 
odgovornošću te o 
međunarodnoj otmici djece 
(NN br. 83/22) (preinaka) (BU II 
ter) i Zakon o provedbi Uredbe 
Vijeća (EU) br 2019/1111 – na 
snazi od 1.8.2022. 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

EU i međunarodno pravo 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

3.-4. 
Zasebno osnovno stručno 
usavršavanje za suce za mladež 
(program razvijen s UNICEF-om) 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Kazneno i kazneno postupovno pravo Suci i sudski savjetnici za mladež 

4.-6. 

Projekt 2 - Predrasude, 
psihologija vještačenja, 
upravljanje stresom i 
postupanje sa zahtjevnim 
strankama, 4. grupa 

Zagreb Vještine 
Suci i zamjenici općinskih i županijskih državnih odvjetnika 
te savjetnici u pravosudnim tijelima 

4. Tehnike nošenja sa stresom 
Pravosudna akademija 
RC Split 

Vještine 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

5. 
Pravni položaj poštenog i 
nepoštenog posjednika u 
odnosu na vlasnika stvari 

Pravosudna akademija 
Zagreb 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici 
općinske i županijske razine te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 



 

6. 

Razgraničenje zakonskih opisa 
kaznenog djela nasilja u obitelji 
i prekršaja sukladno Zakonu o 
zaštiti od nasilja u obitelji 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

6. 
Postupanje javnopravnih tijela i 
pružatelja javnih usluga 

Pravosudna akademija 
Zagreb 

Upravno pravo Suci i sudski savjetnici upravnih sudova 

7. Primjena etičkog kodeksa  
Pravosudna akademija 
RC Split 

Vještine 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

7. 
Pravni položaj poštenog i 
nepoštenog posjednika u 
odnosu na vlasnika stvari 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici 
općinske i županijske razine te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

10.–11. 
Zasebno osnovno stručno 
usavršavanje za suce za mladež 
(program razvijen s UNICEF-om) 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Kazneno i kazneno postupovno pravo Suci i sudski savjetnici za mladež 

11.-13. 

Projekt 2 - Predrasude, 
psihologija vještačenja, 
upravljanje stresom i 
postupanje sa zahtjevnim 
strankama, 4. grupa 

Zagreb Vještine 
Suci i zamjenici općinskih i županijskih državnih odvjetnika 
te savjetnici u pravosudnim tijelima 

12. 
Odmjeravanje kazne i izricanje 
sigurnosne mjere u postupcima 
obiteljskog nasilja 

Pravosudna akademija 
Zagreb 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

12. 
Pravni položaj poštenog i 
nepoštenog posjednika u 
odnosu na vlasnika stvari 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici 
općinske i županijske razine te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

13. 
Postupanje javnopravnih tijela i 
pružatelja javnih usluga 

Pravosudna akademija 
Zagreb 

Upravno pravo Suci i sudski savjetnici upravnih sudova 

13. Primjena etičkog kodeksa  
Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Vještine 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 



 

14. 
Pravni položaj poštenog i 
nepoštenog posjednika u 
odnosu na vlasnika stvari 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici 
općinske i županijske razine te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

srpanj 

Zasebno osnovno stručno 
usavršavanje za suce upravnih 
sudova (program razvijen s 
UNICEF-om) 

Pravosudna akademija Upravno pravo Suci i sudski savjetnici upravnih sudova 

          

KOLOVOZ         

          

   
  

RUJAN         

4. 
Ujednačavanje sudske prakse 
općinskih i županijskih sudova 
2023. 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 

Prvostupanjski suci općinskih i županijskih sudova 
(poseban naglasak na drugostupanjske suce ŽS i 
VKSRH)državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

11. 

Uzimanje iskaza žrtve i 
ispitivanje žrtve s posebnim 
naglaskom na ranjive skupine, 
posebno žrtve nasilja u obitelji, 
nasilja nad djecom i ženama i 
seksualnog nasilja 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Kazneno I Kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

11. 
Ujednačavanje sudske prakse 
općinskih i županijskih sudova 
2023. 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Prvostupanjski suci općinskih i županijskih sudova 
(poseban naglasak na drugostupanjske suce ŽS i VKSRH), 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

12.-14. 

Projekt 2 - Predrasude, 
psihologija vještačenja, 
upravljanje stresom i 
postupanje sa zahtjevnim 
strankama, 5. grupa 

Zagreb Vještine 
Suci i zamjenici općinskih i županijskih državnih odvjetnika 
te savjetnici u pravosudnim tijelima 

13. Kibernetički kriminalitet 
Pravosudna akademija 
Zagreb  

Kibernetička sigurnost 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici te 
savjetnici u pravosudnim tijelima 



 

15. Kibernetički kriminalitet 
Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Kibernetička sigurnost 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici te 
savjetnici u pravosudnim tijelima 

15. 
Novela ZPP i ostala sporna 
pitanja 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Građansko  I građansko postupovno pravo 
Suci općinskih, trgovačkih i županijskih sudova, državni 
odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

18. 
Ujednačavanje sudske prakse 
općinskih i županijskih sudova 
2023. 

Pravosudna akademija 
Zagreb 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Prvostupanjski suci općinskih i županijskih sudova 
(poseban naglasak na drugostupanjske suce ŽS i VKSRH), 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

18. Kibernetički kriminalitet 
Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Kibernetička sigurnost 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici te 
savjetnici u pravosudnim tijelima 

18. 
Načini komunikacije s medijima 
i društvene mreže 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Vještine 
Suci, državni odvjetnici, savjetnici u pravosudnim tijelima, 
čelnici pravosudnih tijela i glasnogovornici 

19.-21. 

Projekt 2 - Predrasude, 
psihologija vještačenja, 
upravljanje stresom i 
postupanje sa zahtjevnim 
strankama, 5. grupa 

Zagreb Vještine 
Suci i zamjenici općinskih i županijskih državnih odvjetnika 
te savjetnici u pravosudnim tijelima 

19. 
Novela ZPP i ostala sporna 
pitanja 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Građansko  I Građansko postupovno pravo 
Suci općinskih, trgovačkih i županijskih sudova, državni 
odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

20. 
Načini komunikacije s medijima 
i društvene mreže 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Vještine 
Suci, državni odvjetnici, savjetnici u pravosudnim tijelima, 
čelnici pravosudnih tijela i glasnogovornici 

21. 
Novela ZPP i ostala sporna 
pitanja 

Pravosudna akademija 
Zagreb 

Građansko  I građansko postupovno pravo 
Suci općinskih, trgovačkih i županijskih sudova, državni 
odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

25. 
Ujednačavanje sudske prakse 
općinskih i županijskih sudova 
2023. 

Pravosudna akademija 
Zagreb 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Prvostupanjski suci općinskih i županijskih sudova 
(poseban naglasak na drugostupanjske suce ŽS i VKSRH), 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

25. 
Načini komunikacije s medijima 
i društvene mreže 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Vještine 
Suci, državni odvjetnici, savjetnici u pravosudnim tijelima, 
čelnici pravosudnih tijela i glasnogovornici 



 

25. Kibernetički kriminalitet 
Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Kibernetička sigurnost 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici te 
savjetnici u pravosudnim tijelima 

25. 
Dostava i troškovi prekršajnog 
postupka 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Prekršajno pravo 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima koji postupaju u prekršajnim postupcima  

25.-26. 

Zasebno osnovno stručno 
usavršavanje za suce u 
građanskim postupcima koji 
rade s djecom (program 
razvijen s UNICEF-om) 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Građansko  I građansko postupovno pravo Građanski suci i sudski savjetnici 

26. 
Uloga FINA-e u ovršnom 
postupku 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih, županijskih i trgovačkih sudova, državni 
odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 

26. 
Novela ZPP i ostala sporna 
pitanja 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Građansko  I građansko postupovno pravo 
Suci općinskih, trgovačkih i županijskih sudova, državni 
odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

27. 
Novela ZPP i ostala sporna 
pitanja 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Građansko  I građansko postupovno pravo 
Suci općinskih, trgovačkih i županijskih sudova, državni 
odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

28. 

Uzimanje iskaza žrtve i 
ispitivanje žrtve s posebnim 
naglaskom na ranjive skupine, 
posebno žrtve nasilja u obitelji, 
nasilja nad djecom i ženama i 
seksualnog nasilja 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

rujan 
Elektronička komunikacija po 
ZPP-u i ročišta na daljinu 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih, županijskih i trgovačkih sudova,  državni 
odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 

rujan 

Zasebno osnovno stručno 
usavršavanje za suce u 
građanskim postupcima koji 
rade s djecom (program 
razvijen s UNICEF-om) 

Pravosudna akademija Građansko  i građansko postupovno pravo Građanski suci i sudski savjetnici 

rujan Pomorsko dobro Pravosudna akademija Zemljišnoknjižno pravo 
Državni odvjetnici i državnoodvjetnički savjetnici općinske 
i županijske razine 

rujan 
Pravo EU i pravo VE – 
kaznenopravni aspekt 

Pravosudna akademija EU i međunarodno pravo 
Kazneni suci općinske i županijske razine, državni 
odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 



 

rujan 

Novi Zakon o zaštiti potrošača, 
zaštita potrošača i nepošteni 
uvjeti u potrošačkim ugovorima 
te analiza  relevantne sudske 
prakse i prakse EU sudova 

Pravosudna akademija Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici 
općinske i županijske razine te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

rujan 
Primjena i korištenje CTS-a i e-
komunikacija – građanski i 
kazneni 

Pravosudna akademija Vještine 

Državni odvjetnici i državnoodvjetnički savjetnici 

rujan 

Načela zabrane reformacije in 
peius i ne bis in idem u domaćoj 
i međunarodnoj sudskoj praksi 
– teorijski i praktični aspekti 

Pravosudna akademija Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni suci općinskih i županijskih sudova, državni 
odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

rujan 
Medijsko praćenje i 
izvještavanje o radu pravosuđa 

Pravosudna akademija Ostalo Urednici i novinari  

   
  

LISTOPAD         

3.-5. 

Projekt 2 - Predrasude, 
psihologija vještačenja, 
upravljanje stresom i 
postupanje sa zahtjevnim 
strankama, 6. grupa 

Zagreb Vještine 
Suci i zamjenici općinskih i županijskih državnih odvjetnika 
te savjetnici u pravosudnim tijelima 

3. 
Ujednačavanje sudske prakse 
općinskih i županijskih sudova 
2023. 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Prvostupanjski suci općinskih i županijskih sudova 
(poseban naglasak na drugostupanjske suce ŽS i VKSRH), 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

3. 
Novela ZPP i ostala sporna 
pitanja 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih, trgovačkih i županijskih sudova, državni 
odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

4. 

Pojedinačna procjena žrtve – 
utvrđivanje pojedinačnih 
potreba žrtve i procjena rizika 
sa svrhom određivanja 
odgovarajućih mjera zaštite 
žrtve (iskustva i problemi u 
praksi) 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 

Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici, savjetnici u pravosudnim tijelima, 
policijski djelatnici te službenici za podršku žrtvama i 
svjedocima 



 

4. 
Dostava i troškovi prekršajnog 
postupka 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Prekršajno pravo 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima koji postupaju u prekršajnim postupcima 

4. 
Uloga FINA-e u ovršnom 
postupku 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih, županijskih i trgovačkih sudova, državni 
odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 

4. 
Proboj pravne osobnosti i 
odgovornost člana uprave 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Trgovačko pravo 
Suci trgovačkih sudova te državni odvjetnici općinske i 
županijske razine 

5. 
Načini komunikacije s medijima 
i društvene mreže 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Vještine 
Suci, državni odvjetnici, čelnici pravosudnih tijela i 
glasnogovornici 

6. Kibernetički kriminalitet 
Pravosudna akademija 
RC Split 

Kibernetička sigurnost Suci općinskih i županijskih sudova te državni odvjetnici 

9. 
Uloga FINA-e u ovršnom 
postupku 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih, županijskih i trgovačkih sudova, državni 
odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 

9. 
Proboj pravne osobnosti i 
odgovornost člana uprave 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Trgovačko pravo 
Suci trgovačkih sudova, državni odvjetnici općinske i 
županijske razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

10.-12. 

Projekt 2 - Predrasude, 
psihologija vještačenja, 
upravljanje stresom i 
postupanje sa zahtjevnim 
strankama, 6. grupa 

Zagreb Vještine 
Suci i zamjenici općinskih i županijskih državnih odvjetnika 
te savjetnici u pravosudnim tijelima 

10. 
Načini komunikacije s medijima 
i društvene mreže 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Vještine 
Suci, državni odvjetnici, čelnici pravosudnih tijela i 
glasnogovornici 

10. Zločin iz mržnje i govor mržnje  
Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinske i županijske razine, 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

11. 
Ujednačavanje sudske prakse 
općinskih i županijskih sudova 
2023. 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Prvostupanjski suci općinskih i županijskih sudova 
(poseban naglasak na drugostupanjske suce ŽS i VKSRH), 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

11.–13. Savjetovanje prekršajnih sudaca Zadar Prekršajno pravo 
Prekršajni suci, suci općinskih sudova i sudski savjetnici 
koji rade na prekršajnim predmetima 



 

11. 

Uzimanje iskaza žrtve i 
ispitivanje žrtve s posebnim 
naglaskom na ranjive skupine, 
posebno žrtve nasilja u obitelji, 
nasilja nad djecom i ženama i 
seksualnog nasilja 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

16. 

Zasebno osnovno stručno 
usavršavanje za stručne 
suradnike izvanpravne struke 
na sudovima (program razvijen 
s UNICEF-om) 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Građansko  i građansko postupovno pravo Stručni suradnici izvanpravne struke na sudovima 

16. 

Uzimanje iskaza žrtve i 
ispitivanje žrtve s posebnim 
naglaskom na ranjive skupine, 
posebno žrtve nasilja u obitelji, 
nasilja nad djecom i ženama i 
seksualnog nasilja 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

17. 

Uzimanje iskaza žrtve i 
ispitivanje žrtve s posebnim 
naglaskom na ranjive skupine, 
posebno žrtve nasilja u obitelji, 
nasilja nad djecom i ženama i 
seksualnog nasilja 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

17. Forenzička psihijatrija 
Pravosudna akademija 
Zagreb  

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Suci županijskih sudova, državni odvjetnici te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 

17. 
Proboj pravne osobnosti i 
odgovornost člana uprave 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Trgovačko pravo 
Suci trgovačkih sudova, državni odvjetnici općinske i 
županijske razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

18. Zločin iz mržnje i govor mržnje  
Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinske i županijske razine, 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

18. 
Dostava i troškovi prekršajnog 
postupka 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Prekršajno pravo 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima koji postupaju u prekršajnim postupcima 

20. Zločin iz mržnje i govor mržnje  
Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinske i županijske razine, 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 



 

20. 
Uloga FINA-e u ovršnom 
postupku 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih, županijskih i trgovačkih sudova, državni 
odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 

23. 
Uloga FINA-e u ovršnom 
postupku 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih, županijskih i trgovačkih sudova, državni 
odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 

24. 

Zasebno osnovno stručno 
usavršavanje za stručne 
suradnike izvanpravne struke 
na sudovima (program razvijen 
s UNICEF-om) 

Pravosudna akademija 
Zagreb 

Građansko  i građansko postupovno pravo Stručni suradnici izvanpravne struke na sudovima 

24. 

Uzimanje iskaza žrtve i 
ispitivanje žrtve s posebnim 
naglaskom na ranjive skupine, 
posebno žrtve nasilja u obitelji, 
nasilja nad djecom i ženama i 
seksualnog nasilja 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

25. 
Dostava i troškovi prekršajnog 
postupka 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Prekršajno pravo 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima koji postupaju u prekršajnim postupcima 

25. 

Pojedinačna procjena žrtve – 
utvrđivanje pojedinačnih 
potreba žrtve i procjena rizika 
sa svrhom određivanja 
odgovarajućih mjera zaštite 
žrtve (iskustva i problemi u 
praksi) 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 

Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici, savjetnici u pravosudnim tijelima, 
policijski djelatnici te službenici za podršku žrtvama i 
svjedocima 

25. 
Proboj pravne osobnosti i 
odgovornost člana uprave 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Trgovačko pravo 
Suci trgovačkih sudova, državni odvjetnici općinske i 
županijske razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

25.–27. 
Legal language training in 
cooperation in asylum and 
refugees 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Vještine 
Suci i savjetnici upravnih sudova i VUS-a RH i država 
članica EU-a 

27. Zločin iz mržnje i govor mržnje  
Pravosudna akademija 
RC Split 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinske i županijske razine, 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

30. Zločin iz mržnje i govor mržnje  
Pravosudna akademija 
Zagreb 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Kazneni i prekršajni suci općinske i županijske razine, 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 



 

30. 
Dostava i troškovi prekršajnog 
postupka 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Prekršajno pravo 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima koji postupaju u prekršajnim postupcima 

30. 
Proboj pravne osobnosti i 
odgovornost člana uprave 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Trgovačko pravo 
Suci trgovačkih sudova, državni odvjetnici općinske i 
županijske razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

31. 

Uredba (EU) 2020/1784 
Europskog parlamenta i Vijeća 
od 25. studenoga 2020. o 
dostavi, u državama članicama, 
sudskih i izvansudskih pismena 
u građanskim ili trgovačkim 
stvarima – u primjeni od 
1.7.2022. 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

EU i međunarodno pravo 
Suci i državni odvjetnici općinske i županijske razine te 
savjetnici u pravosudnim tijelima 

31. 

Uredba (EU) 2020/1783 
Europskog parlamenta i Vijeća 
od 25. studenoga 2020. o 
suradnji između sudova država 
članica, u izvođenju dokaza u 
građanskim ili trgovačkim 
stvarima (izvođenje dokaza) 
(preinaka) – na snazi od 
1.7.2022. 

Pravosudna akademija 
RC Split 

EU i međunarodno pravo 
Suci i državni odvjetnici općinske i županijske razine te 
savjetnici u pravosudnim tijelima 

listopad 

Zasebno osnovno stručno 
usavršavanje za suce u 
građanskim postupcima koji 
rade s djecom (program 
razvijen s UNICEF-om) 

Pravosudna akademija Građansko  i građansko postupovno pravo Građanski suci i sudski savjetnici 

listopad Pomorsko dobro Pravosudna akademija Zemljišnoknjižno pravo 
Državni odvjetnici i državnoodvjetnički savjetnici općinske 
i županijske razine 

listopad 
Medijsko praćenje i 
izvještavanje o radu pravosuđa 

Pravosudna akademija Ostalo Urednici i novinari 

listopad 
Pravo EU i pravo VE – 
kaznenopravni aspekt 

Pravosudna akademija EU i međunarodno pravo 
Kazneni suci općinske i županijske razine, državni 
odvjetnici općinske i županijske razine te savjetnici u 
pravosudnim tijelima 

listopad 
Primjena i korištenje CTS-a i 
poslovnika – građanski i kazneni 

Pravosudna akademija Poseban program za službenike u pravosuđu Službenici i zamjenici u državnim odvjetništvima  



 

listopad 

Osposobljavanje stručnih osoba 
za rukovanje opremom za 
audio-video snimanje dokazne 
radnje ili druge radnje u 
kaznenom postupku 

Pravosudna akademija Poseban program za službenike u pravosuđu Službenici u državnim odvjetništvima 

listopad Suzbijanje trgovanja ljudima Pravosudna akademija Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Suci i državni odvjetnici, savjetnici u pravosudnim tijelima, 
policijski službenici i djelatnici Odjela za podršku žrtvama i 
svjedocima 

listopad 

Tehnike učinkovitog vođenja 
rasprave u kaznenom postupku 
– priprema, tijek i upravljanje 
raspravom  

Pravosudna akademija Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Raspravni kazneni suci i sudski savjetnici općinske i 
županijske razine 

listopad 
Promicanje prava na različitost i 
borba protiv netrpeljivosti i 
mržnje  

Pravosudna akademija Ostalo 
Obiteljski i kazneni suci općinske i županijske razine, 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 

   
  

STUDENI         

2. Zemljišnoknjižno pravo  
Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Poseban program za službenike u pravosuđu Zemljišnoknjižni referenti 

3. 
Pobijanje pravnih radnji po 
Stečajnom zakonu 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Trgovačko pravo 
Suci i savjetnici trgovačkih sudova, državni odvjetnici 
županijske razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

6. 

Vrste tužbi u parničnom 
postupku te posebno o 
manifestacijskoj – stupnjevitoj 
tužbi 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Prvostupanjski suci,  državni odvjetnici općinske i 
županijske razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

6. 

Uredba (EU) 2020/1784 
Europskog parlamenta i Vijeća 
od 25. studenoga 2020. o 
dostavi, u državama članicama, 
sudskih i izvansudskih pismena 
u građanskim ili trgovačkim 
stvarima – u primjeni od 
1.7.2022. 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

EU i međunarodno pravo 
Suci i državni odvjetnici općinske i županijske razine te 
savjetnici u pravosudnim tijelima 



 

7. 

Zasebno osnovno stručno 
usavršavanje za stručne 
suradnike izvanpravne struke 
na sudovima (program razvijen 
s UNICEF-om) 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Građansko  i građansko postupovno pravo Stručni suradnici izvanpravne struke na sudovima 

7. 
Pobijanje pravnih radnji po 
Stečajnom zakonu 

Pravosudna akademija 
Zagreb 

Trgovačko pravo 
Suci i savjetnici trgovačkih sudova, državni odvjetnici 
županijske razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

8. 

Uredba (EU) 2020/1784 
Europskog parlamenta i Vijeća 
od 25. studenoga 2020. o 
dostavi, u državama članicama, 
sudskih i izvansudskih pismena 
u građanskim ili trgovačkim 
stvarima – u primjeni od 
1.7.2022. 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

EU i međunarodno pravo 
Suci i državni odvjetnici općinske i županijske razine te 
savjetnici u pravosudnim tijelima 

8. 
Dostava i troškovi prekršajnog 
postupka 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Prekršajno pravo 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima koji postupaju u prekršajnim postupcima 

8. Zemljišnoknjižno pravo  
Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Poseban program za službenike u pravosuđu Zemljišnoknjižni referenti 

9. 

Vrste tužbi u parničnom 
postupku te posebno o 
manifestacijskoj – stupnjevitoj 
tužbi 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Prvostupanjski suci, državni odvjetnici općinske i 
županijske razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

9. 

Uredba (EU) 2020/1784 
Europskog parlamenta i Vijeća 
od 25. studenoga 2020. o 
dostavi, u državama članicama, 
sudskih i izvansudskih pismena 
u građanskim ili trgovačkim 
stvarima – u primjeni od 
1.7.2022. 

Pravosudna akademija 
RC Split 

EU i međunarodno pravo 
Suci i državni odvjetnici općinske i županijske razine te 
savjetnici u pravosudnim tijelima 



 

9.-10. 

Zasebno osnovno stručno 
usavršavanje za suce u 
građanskim postupcima koji 
rade s djecom (program 
razvijen s UNICEF-om) 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Građansko  i građansko postupovno pravo Građanski suci i sudski savjetnici 

9.–10. 

Stručno usavršavanje 
službenika u pravosuđu o 
prekograničnim postupcima 
(kazneni i građanski aspekt) 

Zagreb  Poseban program za službenike u pravosuđu Savjetnici i službenici u pravosuđu 

13. 

Zasebno osnovno stručno 
usavršavanje za stručne 
suradnike izvanpravne struke 
na sudovima (program razvijen 
s UNICEF-om) 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Građansko  i građansko postupovno pravo Stručni suradnici izvanpravne struke na sudovima 

13. Zemljišnoknjižno pravo  
Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Poseban program za službenike u pravosuđu Zemljišnoknjižni referenti 

13. 

Ništetnost i pobijanje odluka 
glavne skupštine/skupštine i 
nadzornog odbora društva 
kapitala 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Trgovačko pravo 
Suci trgovačkih sudova, državni odvjetnici županijske 
razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

14.-15. 

Zasebno osnovno stručno 
usavršavanje za suce u 
građanskim postupcima koji 
rade s djecom (program 
razvijen s UNICEF-om) 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Građansko  i građansko postupovno pravo Građanski suci i sudski savjetnici 

14. 

Pojedinačna procjena žrtve – 
utvrđivanje pojedinačnih 
potreba žrtve i procjena rizika 
sa svrhom određivanja 
odgovarajućih mjera zaštite 
žrtve (iskustva i problemi u 
praksi) 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 

Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici, savjetnici u pravosudnim tijelima, 
policijski djelatnici te službenici za podršku žrtvama i 
svjedocima 



 

15. 

Uredba (EU) 2020/1784 
Europskog parlamenta i Vijeća 
od 25. studenoga 2020. o 
dostavi, u državama članicama, 
sudskih i izvansudskih pismena 
u građanskim ili trgovačkim 
stvarima – u primjeni od 
1.7.2022. 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

EU i međunarodno pravo 
Suci i državni odvjetnici općinske i županijske razine te 
savjetnici u pravosudnim tijelima 

16. 

Uredba (EU) 2020/1783 
Europskog parlamenta i Vijeća 
od 25. studenoga 2020. o 
suradnji između sudova država 
članica, u izvođenju dokaza u 
građanskim ili trgovačkim 
stvarima (izvođenje dokaza) 
(preinaka) – na snazi od 
1.7.2022. 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

EU i međunarodno pravo 
Suci i državni odvjetnici općinske i županijske razine te 
savjetnici u pravosudnim tijelima 

17. 

Uredba (EU) 2020/1783 
Europskog parlamenta i Vijeća 
od 25. studenoga 2020. o 
suradnji između sudova država 
članica, u izvođenju dokaza u 
građanskim ili trgovačkim 
stvarima (izvođenje dokaza) 
(preinaka) – na snazi od 
1.7.2022. 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

EU i međunarodno pravo 
Suci i državni odvjetnici općinske i županijske razine te 
savjetnici u pravosudnim tijelima 

17. 
Pobijanje pravnih radnji po 
Stečajnom zakonu 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Trgovačko pravo 
Suci i savjetnici trgovačkih sudova, državni odvjetnici 
županijske razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

17. 

Konkretna pitanja primjene 
pojedinih zakona iz područja 
javnog reda i mira i javne 
sigurnosti  

Pravosudna akademija 
RC Split 

Prekršajno pravo 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima koji postupaju u prekršajnim postupcima 

20. 

Vrste tužbi u parničnom 
postupku te posebno o 
manifestacijskoj – stupnjevitoj 
tužbi 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Prvostupanjski suci, državni odvjetnici općinske i 
županijske razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 



 

20. 

Uredba (EU) 2020/1783 
Europskog parlamenta i Vijeća 
od 25. studenoga 2020. o 
suradnji između sudova država 
članica, u izvođenju dokaza u 
građanskim ili trgovačkim 
stvarima (izvođenje dokaza) 
(preinaka) – na snazi od 
1.7.2022. 

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

EU i međunarodno pravo 
Suci i državni odvjetnici općinske i županijske razine te 
savjetnici u pravosudnim tijelima 

20. Zemljišnoknjižno pravo  
Pravosudna akademija 
Zagreb  

Poseban program za službenike u pravosuđu Zemljišnoknjižni referenti 

21. Predstečajni postupak 
Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Trgovačko pravo 
Suci i savjetnici trgovačkih sudova, državni odvjetnici 
županijske razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

23. Zemljišnoknjižno pravo  
Pravosudna akademija 
RC Split 

Zemljišnoknjižno pravo Zemljišnoknjižni referenti 

23. 

Vrste tužbi u parničnom 
postupku te posebno o 
manifestacijskoj – stupnjevitoj 
tužbi 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Građansko  i građansko postupovno pravo 
Prvostupanjski suci, državni odvjetnici općinske i 
županijske razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

23. 

Konkretna pitanja primjene 
pojedinih zakona iz područja 
javnog reda i mira i javne 
sigurnosti  

Pravosudna akademija 
RC Varaždin 

Prekršajno pravo 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima koji postupaju u prekršajnim postupcima 

24. 

Ništetnost i pobijanje odluka 
glavne skupštine/skupštine i 
nadzornog odbora društva 
kapitala 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Trgovačko pravo 
Suci trgovačkih sudova, državni odvjetnici županijske 
razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

24. 
Tehnike pisanja prvostupanjske 
kaznene presude i citiranje 
zakona u sudskim odlukama 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Vještine Suci i sudski savjetnici općinskih sudova 

27. Predstečajni postupak 
Pravosudna akademija 
Zagreb  

Trgovačko pravo 
Suci i savjetnici trgovačkih sudova, državni odvjetnici 
županijske razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

28.-29. 

Zasebno osnovno stručno 
usavršavanje za suce u 
građanskim postupcima koji 
rade s djecom (program 
razvijen s UNICEF-om) 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Građansko  i građansko postupovno pravo Građanski suci i sudski savjetnici 



 

29. 

Konkretna pitanja primjene 
pojedinih zakona iz područja 
javnog reda i mira i javne 
sigurnosti  

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Prekršajno pravo 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima koji postupaju u prekršajnim postupcima 

29.–30. 
Prevention of conflicts of 
interest in administrative cases 

Zagreb  Upravno pravo Suci upravnih sudova i VUS-a 

30. 

Ništetnost i pobijanje odluka 
glavne skupštine/skupštine i 
nadzornog odbora društva 
kapitala 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Trgovačko pravo 
Suci trgovačkih sudova, državni odvjetnici županijske 
razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

studeni 

Vrste tužbi u parničnom 
postupku te posebno o 
manifestacijskoj – stupnjevitoj 
tužbi 

Pravosudna akademija Građansko  i građansko postupovno pravo 
Prvostupanjski suci, državni odvjetnici općinske i 
županijske razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

studeni 

Zasebno osnovno stručno 
usavršavanje za stručne 
suradnike izvanpravne struke 
na sudovima (program razvijen 
s UNICEF-om) 

Pravosudna akademija Građansko  i građansko postupovno pravo Stručni suradnici izvanpravne struke na sudovima 

studeni 
Tumačenje i kvaliteta 
upravnopravnih propisa u 
Republici Hrvatskoj 

Pravosudna akademija Upravno pravo Suci i sudski savjetnici upravnih sudova 

studeni 

Tehnike učinkovitog vođenja 
rasprave u kaznenom postupku 
– priprema, tijek i upravljanje 
raspravom  

Pravosudna akademija Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Raspravni kazneni suci i sudski savjetnici općinske i 
županijske razine 

studeni 

Pravo na mirno uživanje 
vlasništva kroz aktualnu sudsku 
praksu i odluke suda ESLJP: 
predmeti zaštićenih 
najmoprimaca i dosjelost na 
nekretninama u društvenom 
vlasništvu kroz presude Statileo 
i Grbac 

Pravosudna akademija Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici 
općinske i županijske razine te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

studeni 
Promicanje prava na različitost i 
borba protiv netrpeljivosti i 
mržnje  

Pravosudna akademija Ostalo 
Obiteljski i kazneni suci općinske i županijske razine, 
državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim tijelima 



 

studeni 
Strani jezik (njemački, engleski, 
talijanski i francuski) 

Pravosudna akademija Vještine 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

   
  

PROSINAC         

4. 

Uredba (EU) 2020/1783 
Europskog parlamenta i Vijeća 
od 25. studenoga 2020. o 
suradnji između sudova država 
članica, u izvođenju dokaza u 
građanskim ili trgovačkim 
stvarima (izvođenje dokaza) 
(preinaka) – na snazi od 

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

EU i međunarodno pravo 
Suci i državni odvjetnici općinske i županijske razine te 
savjetnici u pravosudnim tijelima 

4. 

Ništetnost i pobijanje odluka 
glavne skupštine/skupštine i 
nadzornog odbora društva 
kapitala 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Trgovačko pravo 
Suci trgovačkih sudova, državni odvjetnici županijske 
razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

5. 

Pojedinačna procjena žrtve – 
utvrđivanje pojedinačnih 
potreba žrtve i procjena rizika 
sa svrhom određivanja 
odgovarajućih mjera zaštite 
žrtve (iskustva i problemi u 
praksi) 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Kazneno i kazneno postupovno pravo 

Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici, savjetnici u pravosudnim tijelima, 
policijski djelatnici te službenici za podršku žrtvama i 
svjedocima 

6. 

Konkretna pitanja primjene 
pojedinih zakona iz područja 
javnog reda i mira i javne 
sigurnosti  

Pravosudna akademija 
RC Osijek 

Prekršajno pravo 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima koji postupaju u prekršajnim postupcima 

7. Predstečajni postupak 
Pravosudna akademija 
RC Split 

Trgovačko pravo 
Suci i savjetnici trgovačkih sudova, državni odvjetnici 
županijske razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

11. 
Tehnike pisanja prvostupanjske 
kaznene presude i citiranje 
zakona u sudskim odlukama 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Vještine Suci i sudski savjetnici općinskih sudova 



 

11. 

Pojedinačna procjena žrtve – 
utvrđivanje pojedinačnih 
potreba žrtve i procjena rizika 
sa svrhom određivanja 
odgovarajućih mjera zaštite 
žrtve (iskustva i problemi u 
praksi) 

Pravosudna akademija 
Zagreb  

Kazneno i kazneno postupovno pravo 

Kazneni i prekršajni suci općinskih i županijskih sudova, 
državni odvjetnici, savjetnici u pravosudnim tijelima, 
policijski djelatnici te službenici za podršku žrtvama i 
svjedocima 

12. 

Ništetnost i pobijanje odluka 
glavne skupštine/skupštine i 
nadzornog odbora društva 
kapitala 

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Trgovačko pravo 
Suci trgovačkih sudova, državni odvjetnici županijske 
razine te savjetnici u pravosudnim tijelima 

13. 

Konkretna pitanja primjene 
pojedinih zakona iz područja 
javnog reda i mira i javne 
sigurnosti  

Pravosudna akademija 
RC Rijeka 

Prekršajno pravo 
Suci i državni odvjetnici te savjetnici u pravosudnim 
tijelima koji postupaju u prekršajnim postupcima 

15. 
Tehnike pisanja prvostupanjske 
kaznene presude i citiranje 
zakona u sudskim odlukama 

Pravosudna akademija 
RC Split 

Vještine Suci i sudski savjetnici općinskih sudova 

prosinac 

Pravo na mirno uživanje 
vlasništva kroz aktualnu sudsku 
praksu i odluke suda ESLJP: 
predmeti zaštićenih 
najmoprimaca i dosjelost na 
nekretninama u društvenom 
vlasništvu kroz presude Statileo 
i Grbac 

Pravosudna akademija Građansko  i građansko postupovno pravo 
Suci općinskih i županijskih sudova, državni odvjetnici 
općinske i županijske razine te savjetnici u pravosudnim 
tijelima 

prosinac 

Tehnike učinkovitog vođenja 
rasprave u kaznenom postupku 
– priprema, tijek i upravljanje 
raspravom  

Pravosudna akademija Kazneno i kazneno postupovno pravo 
Raspravni kazneni suci općinske i županijske razine te 
sudski savjetnici 

 


