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Uprava za stručno usavršavanje  

vjeţbenika, savjetnika i pravosudnih duţnosnika  

Odjel za izradu plana i programa stručnog usavršavanja 

sudaca i državnih odvjetnika  

Zagreb, 06. prosinca 2013. 

 

 

PROGRAM PRAVOSUDNE AKADEMIJE 

CJELOŢIVOTNO STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŢNOSNIKA U 2014. GODINI 
 

 

 

GRANE PRAVA 

 

TEME 

 

CILJNA SKUPINA 

1. Građansko i građansko procesno 

pravo 

1. Zakon o suzbijanju diskriminacije i Zakon 

o ravnopravnosti spolova- dokazni 

postupak pred sudom 

 

suci i državni odvjetnici općinske razine 

 

2. Novine Zakona o parničnom postupku suci i državni odvjetnici općinske i 

županijske razine 

 

3. Novine Zakona o radu- izmjene u 2014. suci i državni odvjetnici općinske i 

županijske razine 

4. Novine Obiteljskog zakona- posebno oko 

zaštite djece 

suci općinske i županijske razine 



 2 

5. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim 

pravima i Zakon o zemljišnim knjigama  

 

 

 

suci trgovačkih sudova 

suci općinske i županijske razine, 

državni odvjetnici i zamjenici građansko-

upravnih odjela općinske i županijske 

razine 

6. Ovlasti i načini postupanja državnog 

odvjetnika prilikom davanja mišljenja po 

posebnim propisima 

državni odvjetnici i zamjenici državnih 

odvjetnika općinske i županijske razine 

7. Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog 

zakona –izmjene u 2014. 

suci i državni odvjetnici općinske i 

županijske razine 

 

8. Zakon o zaštiti potrošača 

 

suci županijskih, trgovačkih,prekršajnih i 

općinskih sudova 

2.  Kazneno i kazneno procesno pravo 1.  Novine u Zakonu o kaznenom   postupku  državni odvjetnici općinske i županijske 

razine 

2. Novine u Zakonu o kaznenom   postupku suci općinske i županijske razine 

 

3. Novi Kazneni zakon – Posebni dio 

(primjena u praksi s naglaskom na 

općinsku nadležnost) 

 

državni odvjetnici općinske i županijske 

razine 

4. Novi Kazneni zakon – Posebni dio 

(primjena u praksi s naglaskom na 

općinsku nadležnost u prvom stupnju i 

županijsku u drugom) 

 

suci općinske i županijske razine 
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5. Izmjene i dopune Zakona o izvršavanju 

kazne zatvora 

suci i državni odvjetnici općinske i 

županijske razine 

 

6. Zakon o sudovima za mladež suci i državni odvjetnici općinske razine 

7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 

zaštiti osoba s duševnim smetnjama 

suci županijskih sudova 

8. Međunarodna pravna pomoć u kaznenim 

stvarima 

a) Zakon o pravosudnoj suradnji u 

kaznenim stvarima s državama 

članicama EU (ZPSKS-EU) 

b)  Zakon o međunarodnoj pravnoj 

pomoći u kaznenim stvarima 

(ZOMPO) 

 

državni odvjetnici, suci (suci istrage i suci 

u kaznenim vijećima –drugostupanjski 

suci) 

 

3.  Prekršajno pravo 1. Prekršajni postupak u praksi  suci prekršajnih sudova i državni 

odvjetnici općinske razine 

 

4.  Upravno pravo  1. Primjena prava EU u upravnom sporu 

2. Postavljanje prethodnog pitanja u 

upravnom sporu (čl. 267. Ugovora o 

funkcioniranju EU) 

3. Praksa Europskog suda za ljudska prava 

relevantna za upravno sudovanje 

4. Ocjena zakonitosti općih akata 

5. Sustav državne uprave 

  

suci upravnih sudova, državni odvjetnici i 

zamjenici državnih odvjetnika građansko 

upravnog odjela 
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7. Trgovačko pravo  1.  Promjene u obveznom odnosu na strani 

subjekata  

2. Pobijanje odluka glavne skupštine 

trgovačkog društva 

3.  Pobijanje dužnikovih pravnih radnji po  

Zakonu o obveznim odnosima 

4.  Novine Stečajnog zakona 

 

suci trgovačkih sudova 

 

8. EU i međunarodno pravo 1. Europska konvencija o ljudskim 

pravima 

 

 

a) Pretraga baze podataka Europskog suda za 

ljudska prava 

suci i državni odvjetnici općinske i 

županijske razine 

b)  Stručno usavršavanje savjetnika u 

pravosudnim tijelima/pravosudnih 

dužnosnika na Europskom sudu za ljudska 

prava 

 

c) Najznačajnija praksa Europskog suda za 

ljudska prava relevantna za područje 

kaznenog prava (pritvor, pravo na poštenje 

suđenje u kaznenim postupcima, ne bis in 

idem) 

 

kazneni suci, suci izvršenja i državni 

odvjetnici kaznenih odjela 



 5 

2. Europsko pravo 

- Najznačajnija praksa Suda Europske 

unije za područje trgovačkog, upravnog i 

radnog prava 

 

suci trgovačkih, upravnih sudova, suci 

Općinskog radnog suda, državni odvjetnici 

građansko upravnih-odjela općinske i 

županijske razine 

9. Ostalo  

1. Učenje stranih jezika za pravosudne 

dužnosnike 

 

 

2. Horizontalno ujednačavanje sudske prakse 

po regionalnim centrima - Pretraživanje 

sudske prakse „Supra” i „SupraNova” 

 

voditelji RC sudske prakse 

suci općinske i županijske razine 

3. Postupak po zaprimljenom zahtjevu na 

pristup informacijama sukladno Zakonu o 

pravu na pristup informacijama  

službenici za informiranje (osobe koje 

zaprimaju Zahtjeve) 

 

Napomena:  

*Program Pravosudne akademije će se provoditi u skladu s osiguranim financijskim sredstvima. 

**Pravosudna akademija zadržava pravo izmjene i dopune Programa. 


