KLASA: 023-01/17-09
URBROJ: 390-04-01/01-17-01
Zagreb, 27. veljače 2018.

Temeljem članka 19. stavak 1. podstavak 20. Statuta Pravosudne akademije, Upravno vijeće
Pravosudne akademije na sjednici održanoj dana 27. veljače 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o kriterijima za određivanje i visini naknade vanjskim suradnicima

I. Uvodne odredbe
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se kriteriji za određivanje visine naknade i visina naknade
vanjskim suradnicima Pravosudne akademije i to:
- predavačima u aktivnostima stručnog usavršavanja,
- autorima obrazovnih materijala i
- vanjskim suradnicima za rad na e-tečajevima.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i
ženski rod.
Članak 2.
Vanjski suradnici iz članka 1. ove Odluke mogu biti suci, državni odvjetnici, zamjenici
državnih odvjetnika, sveučilišni nastavnici, a po potrebi i sukladno Programu rada
Pravosudne akademije, i drugi stručnjaci.
Članak 3.
Ova Odluka ne primjenjuje se na aktivnosti stručnog usavršavanja koje se provode u okviru
međunarodnih projekata ako su kriteriji za određivanje visine naknade i visina naknade
drukčije utvrđeni.
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Članak 4.
Naknade propisane ovom Odlukom utvrđene su u neto iznosima, i isplaćuju se na žiroračun vanjskog suradnika na temelju sklopljenog ugovora o djelu odnosno ugovora o
autorskom djelu.
Članak 5.
Kada postoje opravdani razlozi, Upravno vijeće može posebnom odlukom odrediti drugačije
kriterije o visini naknade vanjskim suradnicima za određene aktivnosti stručnog
usavršavanja.

II. Kriteriji za određivanje visine i visina naknade predavačima
Članak 6.
Pojedinu aktivnost stručnog usavršavanja, u pravilu, provode dva predavača.
Predavaču u aktivnostima stručnog usavršavanja, za pripremu i vođenje, pripada naknada u
iznosu 250,00 kuna po satu.
U slučaju spriječenosti jednog od predavača, drugi predavač ima pravo na naknadu iz stavka
2. ovoga članka uvećanu za 50%.
Članak 7.
Iznimno, pojedinu aktivnost stručnog usavršavanja mogu provoditi više od dva predavača, i
u tom slučaju iznos naknade iz članka 6. ove Odluke dijeli se razmjerno udjelu svakog
predavača.
Članak 8.
Kada predavač ostvaruje pravo na naknadu putnih troškova sukladno Pravilniku o
stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“, broj 15/18) naknada iz
članka 6. ove Odluke uvećava se za pripadajuće putne troškove u visini stvarnih troškova
odnosno cijene karte odgovarajućeg sredstva javnog prijevoza.
Iznimno, predavač ima pravo na naknadu troškova korištenja osobnog automobila, u visini
cijene 7,5 litara bezolovnog benzina (95 oktana) za svakih 100 km, prema cjeniku INA d. d.
važećem na dan obračuna naknade. Udaljenost u smislu ovoga članka utvrđuje se prema
planeru Hrvatskoga autokluba na temelju kartografske podloge Google Maps i to kao
najkraća automobilska ruta sa suvremenim kolničkim zastorom (asfaltom).
Ako dva ili više predavača putuju jednim osobnim automobilom, pravo na naknadu
ostvaruje predavač čiji je automobil.
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U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, predavač ima pravo na naknadu drugih pripadajućih
troškova putovanja (cestarina, tunelarina, mostarina, parkiranje) temeljem priložene
vjerodostojne dokumentacije.
Članak 9.
Predavač je dužan u roku od petnaest dana od završetka provedene aktivnosti stručnog
usavršavanja podnijeti izvješće.
Obrazac izvješća iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se predavaču prije početka aktivnosti
stručnog usavršavanja.
Preuzeta obveza smatra se ispunjenom nakon dostave izvješća.

III. Kriteriji za određivanje visine i visina naknade autorima
obrazovnih materijala
Članak 10.
Autor obrazovnog materijala dužan je izraditi obrazovni materijal sukladno uputama
Pravosudne akademije.
Članak 11.
Autoru obrazovnog materijala pripada naknada:
- za obrazovni materijal za poludnevnu aktivnost stručnog usavršavanja u iznosu
2.500,00 kuna,
- za obrazovni materijal za jednodnevnu aktivnost stručnog usavršavanja u iznosu
5.900,00 kuna,
- za obrazovni materijal za aktivnost stručnog usavršavanja u trajanju jednog i pol
dana u iznosu 7.000,00 kuna,
- za obrazovni materijal za dvodnevnu aktivnost stručnog usavršavanja u iznosu
8.100,00 kuna.
Iznos naknade iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se neovisno o broju autora uključenih u
izradu obrazovnih materijala za pojedinu aktivnost stručnog usavršavanja. Kada obrazovni
materijal izrađuju dva ili više autora, iznos naknade dijeli se u jednakom omjeru osim ako
sami autori ne predlože drugačije.
Autor koji izrađuje izmjene i/ili dopune već razvijenog obrazovnog materijala, npr. zbog
izmjene i/ili dopune propisa, novih i značajnijih primjera iz prakse koji zahtijevaju
komentare i sl., ima pravo na 30% naknade iz stavka 1. ovoga članka.
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IV. Kriteriji za određivanje visine i visina naknade vanjskim
suradnicima za rad na e-tečajevima
Članak 12.
U okviru programa cjeloživotnog usavršavanja, Pravosudna akademija provodi e-tečajeve
kao oblik učenja na daljinu. E-tečaj, u pravilu, traje tri mjeseca.
Članak 13.
Radi organiziranja i provođenja
suradnike.

e-tečajeva, Pravosudna

akademija angažira

vanjske

Za svaki e-tečaj mogu se angažirati tri vrste stručnjaka:
l. voditelj tečaja – jedan suradnik po tečaju
2. autor obrazovnog materijala - jedan ili više suradnika po tečaju
3. mentor tečaja - jedan ili više suradnika po tečaju.
Članak 14.
Voditelj e-tečaja osmišljava tečaj, kontaktira autore obrazovnih materijala i mentore te
dogovara i osmišljava sve detalje provođenja tečaja, piše didaktički vodič, određuje trajanje
samog tečaja i metodologiju provođenja, sukladno uputama Pravosudne akademije.
Voditelju e-tečaja pripada naknada u iznosu 2.500,00 kuna.
Voditelj e-tečaja je dužan u roku od petnaest dana od završetka tečaja podnijeti izvješće o
provedenom tečaju. Obrazac izvješća iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se voditelju e-tečaja
prije početka tečaja. Preuzeta obveza smatra se ispunjenom nakon dostave izvješća.
Članak 15.
Autor obrazovnog materijala izrađuje i osmišljava obrazovni materijal za tečaj te ga
prilagođava eučenju, osmišljava i priprema metodologiju provjere znanja za polaznike
tečaja, sukladno uputama Pravosudne akademije.
Autoru obrazovnog materijala pripada naknada u iznosu 8.100,00 kuna.
Iznos naknade iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se neovisno o broju autora uključenih u
izradu obrazovnih materijala za pojedini e-tečaj. Ako obrazovni materijal izrađuju dva ili
više autora, iznos naknade dijeli se u jednakom omjeru osim ako sami autori ne predlože
drugačije.
Članak 16.
Mentor tečaja vodi e-tečaj na način da preko zadane virtualne platforme komunicira s
polaznicima tečaja, prati njihov rad i odgovara na pitanja polaznika, motivira polaznike na
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aktivno sudjelovanje, ocjenjuje njihove testove te radnje koje izrađuju tijekom tečaja
sukladno uputama Pravosudne akademije.
Broj radnih sati za mentora e-tečaja određuje voditelj e-tečaja, s time da satnica može
iznositi najviše 12 sati mjesečno.
Mentoru e-tečaja pripada naknada u iznosu 250,00 kuna po satu, a najviše 3.000,00 kuna
mjesečno.
Iznos naknade iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se neovisno o broju mentora. Ako u
pojedinom e-tečaju sudjeluje više mentora, iznos naknade dijeli se razmjerno udjelu svakog
mentora.
Mentor je dužan u roku od petnaest dana od završetka tečaja podnijeti izvješće o izvršenim
obvezama. Obrazac izvješća iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se mentoru prije početka
tečaja. Preuzeta obveza smatra se ispunjenom nakon dostave izvješća.
Članak 17.
Vanjski suradnik koji je u određenom e-tečaju voditelj i autor obrazovnog materijala, ima
pravo samo na naknadu propisanu za autora obrazovnog materijala.
Vanjski suradnik koji je u određenom e-tečaju autor obrazovnog materijala i ujedno mentor
tečaja, ima pravo na naknadu za autora obrazovnog materijala i na naknadu za mentora.

V. Prijelazne i završne odredbe
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o kriterijima za određivanje visine
naknade vanjskim suradnicima koji provode radionice/seminare KLASA: 130-01/10.01/61
URBROJ: 514-12/02-23-09-01/DŠ od 9. travnja 2010. godine, Odluka o visini naknade
vanjskim suradnicima KLASA: 023-01/14-01/02 URBROJ: 390-04-02-01/47-14-05 od 6. ožujka
2014. godine i Odluka o visini naknada vanjskim suradnicima za rad na e-tečajevima
KLASA: 023-01/14-01/02 URBROJ: 390-04-02-02/50-14-40 od 24. rujna 2014. godine.
Članak 19.
Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Pravosudne akademije.

Predsjednik Upravnog vijeća
Pravosudne akademije
Đuro Sessa, v. r.
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Ova Odluka objavljena je na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Pravosudne akademije
dana 01. ožujka 2018. godine.
Ravnateljica
Andrea Franić Posavec, v. r.
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