
IPA program Europske unije za Hrvatsku

Program provodi pravosudna akademija u suradnji s 
Državnim  sudbenim  vijećem Kraljevine Španjolske, 
Visokim sudbenim  vijećem Talijanske Republike te 

Finskim institutom za javno upravljanje

Ovaj projekt financira 

Europska unija

Pokrenut u svibnju 1998., Twinning je instrument pomoći 
zemljama korisnicama u razvoju moderne i učinkovite 
administracije, s razvijenim strukturama, ljudskim resursima 
i potrebnim vještinama upravljanja te jedan od glavnih alata 
Europske unije za pomoć pri izgradnji institucija.

Cilj Twinninga je pružanje potpore zemlji korisnici, putem 
razvoja ljudskih resursa, modernizacije i reorganizacije 
javne uprave te usklađivanja zakona i propisa s pravnom 
stečevinom Europske unije.

Pravosudna akademija
Ulica grada Vukovara 271
10000 Zagreb, Hrvatska 
Telefon : +385 1 6003 300
Faks: +385 1 6003 362
Email: pravosudna.akademija@pravosudje.hr
Web: www.pak.hr

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje 
programa i projekata Europske unije 
Ulica grada Vukovara 284 (blok  C) 
10 000 Zagreb, Hrvatska  
Telefon : +385 1 459 1245
Faks: +385 1 459 1075
Email: info@safu.hr
Web: www.safu.hr

Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj  
Trg žrtava fašizma 6
10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: + (385) 1 4896 500
Faks: + (385) 1 4896 555
Email: delegation-croatia@ec.europa.eu
Web: www.delhrv.ec.europa.eu

Projekt provodi Pravosudna akademija u suradnji sa 
Državnim sudbenim vijećem Kraljevine Španjolske, 
Visokim sudbenim vijećem Talijanske Republike te 
Finskim institutom za javno upravljanje.

Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Za 
njezin sadržaj odgovoran je isključivo Twinning projekt 
te se ni na koji  način ne može smatrati da odražava 
stajališta Europske unije.

Kontakt podaci

Profesionalni razvoj savjetnika u 
pravosudnim tijelima te budućih 

sudaca i državnih odvjetnika kroz 
uspostavu samoodrživog sustava 

obuke

Više informacija o projektu: www.pak.hr



Cilj projekta

Osnovni cilj Projekta je ojačati učinkovitost pravosudnih  
tijela u Republici Hrvatskoj kroz unaprjeđenje stručnosti 
savjetnika u pravosudnim tijelima te budućih sudaca i 
državnih odvjetnika.

Svrha projekta

Svrha  Projekta je obnoviti i unaprijediti status savjetnika 
u pravosudnim tijelima te razviti samoodrživi sustav obuke 
za savjetnike u pravosudnim tijelima, kao i kandidate za 
buduće suce i državne odvjetnike (polaznike Državne 
škole za pravosudne dužnosnike). 

Konkretno, cilj Projekta je:

• Unaprijediti savjetnika u pravosudnim tijelima te 
izraditi  preporuke za izmjene sadašnjeg pravnog 
okvira;

• Razviti  samoodrživi sustav cjeloživotnog 
obrazovanja  savjetnika u pravosudnim tijelima, 
uvodeći posebice metodologiju e-učenja te 
aktivnosti usmjerene na usavršavanje i obuku 
voditelja ; 

• Razviti samoodrživi sustav obuke za kandidate za 
suce i državne odvjetnike te unaprijediti postojeći 
sustav izobrazbe.

 

Uvod

Pravosudna akademija je samostalna javna ustanova 
čiji su temeljni ciljevi   organizacija i provedba početnog 
usavršavanja kandidata za suce i državne odvjetnike, 
stručno usavršavanje vježbenika i savjetnika  u 
pravosudnim tijelima, kao i stalno stručno usavršavanje 
sudaca i  državnih odvjetnika. Hrvatski Sabor je 2009. 
godine usvojio Zakon o Pravosudnoj akademiji koji 
je uveo značajne promjene u sustavu izobrazbe 
sudaca i državnih odvjetnika  uspostavom obveznog 
dvogodišnjeg programa stručnog usavršavanja u 
Državnoj školi za pravosudne dužnosnike  koja je sastavni 
dio  Pravosudne akademije.  

Trenutna situacija

Pravosudna akademija već nekoliko godina uspješno 
provodi program stručnog usavršavanja za savjetnike 
u pravosudnim tijelima, no još uvijek nije uspostavljen 
specijalizirani program izobrazbe koji bi pružio 
mogućnost profesionalnog usavršavanja savjetnika iz 
pojedinih pravnih područja. S obzirom  na značajnu 
ulogu savjetnika u pravosudnim tijelima  u hrvatskom 
pravosudnom  sustavu, Pravosudna akademija očekuje 
da će upravo ovaj Twinning projekt izraditi smjernice te 
pružiti odgovarajuću ekspertizu o tome kako poboljšati 
status savjetnika i unaprijediti sustav upravljanja 
njihovim karijerama, čime će se doprinijeti učinkovitosti 
pravosudnog sustava u cjelini. 

Trajanje projekta

21 mjesec (svibanj 2012. - veljača 2014.)

 Očekivani rezultati
• Određena nova uloga savjetnika u pravosudnim 

tijelima  i unaprijeđen njihov status  u skladu sa 
standardima  Europske unije;

• Pripremljena procjena daljnjih potreba u području 
stručnog usavršavanja savjetnika  te pripremljena 
strategija za cijeloživotno usavršavanje   savjetnika;

• Edukacija savjetnika o temama iz njihovog 
specijaliziranog područja rada ; 

• Edukacija voditelja  o tehnikama prijenosa znanja i 
razvoju didaktičkih vještina;

• Pripremljene preporuke za unaprjeđenje baze 
podataka educiranih  savjetnika ;

• Metodologija e-učenja za cijeloživotno usavršavanje  
savjetnika u pravosudnim tijelima pripremljena i 
provedena  kroz pilot projekt;

• Unaprijeđen postojeći sustav usavršavanja  za 
kandidate za suce i državne odvjetnike.

Više informacija

Više informacija o programu Europske unije Twinning 
može se naći na  linku: http://www.safu.hr/hr/twinning.

Više informacija o Pravosudnoj akademiji može se  naći 
na linku:  http://www.pak.hr.

Izvješće o napretku Republike Hrvatske vezano uz 
pripreme za ulazak u Europsku uniju iz 2011. godine 
može se  naći na linku: www.ec.europa.eu/enlargement
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