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Tečaj o primjeni Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju 

Online tečaj za pravnike praktičare: Primjena Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju u 

Hrvatskoj, 29.6.- 20.7.2020. putem sustava MoD (SRCE) 

 

EVALUACIJA ONLINE TEČAJA 

 

1. Osnovne informacije 

U sklopu projekta CISUR izrađen je online tečaj o primjeni Uredbe (EU) br. 650/2012 o 

nasljeđivanju u Hrvatskoj, koji se izvodi u suradnji s Pravosudnom akademijom, 

Javnobilježničkom akademijom i Odvjetničkom akademijom. Tečaj je namijenjen 

sucima/sudskim savjetnicima, javnim bilježnicima/javnobilježničkim prisjednicima i 

odvjetnicima, diljem Hrvatske. Tečaj se izvodi putem sustava za e-učenje MoD (moodle), 

Sveučilišnog računskog centra SRCE, uz korištenje istog edukativnog materijala s pilot 

treninga, uz popratne video snimke izlaganja predavača. U periodu od 29. lipnja do 20. 

srpnja 2020. tečaj je pohađalo 19 polaznika (5 sudaca/sudskih savjetnika, 6 javnih 

bilježnika/javnobilježničkih prisjednika, 8 odvjetnika). Prijava polaznika vršila se preko 

akademija, s kojima se priprema potpisivanje zajedničkog memoranduma o suradnji u 

nastavku provođenja ove online edukacije navedene skupine pravnika praktičara. 

 

Radi se o nementoriranom tipu tečaja, u kojem polaznici samostalno prolaze edukativne 

materijale. Tijekom polaganja tečaja poslaznici su se mogli obratiti s pitanjima voditeljici ili 

asistentici projekta CISUR. 

 

Tečaj je podijeljen na pet tematskih cjelina. Nakon uvoda u tečaj, izloženi su dokumeti: 

„Pregled postojećeg regulatornog i institucionalnog okvira za primjenu Uredbe o 

nasljeđivanju – u Sloveniji i Hrvatskoj“, „Završno izvješće o provedenom istraživanju o 

primjeni Uredbe o nasljeđivanj u Hrvatskoj i Sloveniji“, „Preporuke u odnosu na primjenu 
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Uredbe o nasljeđivanju“ i „Vodič za primjenu Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju“, koji 

su izrađeni u sklopu projekta CISUR. U svrhu boljeg praćenja i prolaženja tečaja postavljen je 

i dokument s popisom relevantnih propisa o temi, s liknovima.  

 

Svaka tematska cjelina započinje s dijelom projektnog dokumenta "Vodič za primjenu 

Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju", kojim je obrađena ta tematska cjelina u formi 

„knjige“, nakon čega slijede prezentacija o temi i prikaz dva hipotetska slučaja (činjenični 

opis, pitanja i odgovori). Uz dokumente prezentacije pod nazivom pojedine tematske cjeline i 

slučajeva u pdf obliku, također su dostupni i video prikazi izlaganja uz popratne prezentacije 

istog sadržaja, koji su snimljeni tijekom prethodno spomenutog pilot treninga. Za kraj tečaja, 

pripremljena su Pitanja za provjeru znanja. Nakon točno odgovorenih sedam od deset 

pitanja, polaznicima je izdana potvrda kao dokaz o položenom tečaju. Potvrdu je dobilo 15 

polaznika. 

 

2. Rezultati provedene evaluacije 

U sklopu tečaja pripremljena je uvodna i završna anketa. Uvodnu anketu ispunilo je 17 

polaznika, a završnu anketu 13 polaznika. Rezultati anketa po postavljenim pitanjima su 

sljedeći: 

 

1. Treningu 
pristupate 
kao: 

sudac/sudski savjetnik javni 
bilježnik/j
avnobiljež
nički 
prisjednik 

odvjetnik   

 5 (29,41 %) 5 (29,41 %) 7 (41,18%)   

2. Molimo 
procijenite 
svoje 
kompeten
cije u 
ovom 
području 
prije 
sudjelovan
ja na 
treningu. 

Nezadovoljavajuće Zadovolja
vajuće 

Dobro Vrlo 
dobro 

Odlično 

 1 (5,88 %) 4 (23,53 %) 10(58,82%) 2 (11,76 %) 0 

3. Molimo 
vas, 

Bolju primjenu Uredbe u radu     
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ukratko 
nam 
opišite što 
očekujete 
od 
treninga. 
 očekujem da ću unaprijediti 

svoje znanje i stručnost  
    

 Očekujem da ću proširiti svoje 
znanje, a posebno u smislu 
pronalaženja rješenja za 
probleme koji se javljaju u 
praksi. 

    

 poboljšanje mojih kompetencija 
u primjeni Uredbe 

    

 Razrješavanje mogucih dvojbi 
oko ostavina sa prekograničnim 
elementima 

    

 Jezgrovite i cjelovite materijale, 
jednostavno snalaženje u 
materiji 

    

 lakše snalaženje u primjeni 
uredbe 

    

 Očekujem bolji uvid u postupke 
priznavanja i izvršenja odluka i 
prihvaćanje javnih isprava u 
nasljednim stvarima kao i 
odlučivanja o nadležnosti i 
primjeni Europske potvrde o 
nasljeđivanju.  

    

 Da naučim nove stvari sa kojima 
se do sada nisam susreo a 
mogle bi biti od koristi 

    

 Praktične primjere kroz koje ću 
se bolje upoznati s primjenom 
Uredbe u praksi i razriješiti neke 
dileme koje imam. 

    

 Rasprava o poteškoćama 
provedbe Uredbe u praksi 

    

 proširenje postojećeg znanja i 
sticanje novih informacija 
relevantnih za osobni razvoj u 
struci 
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 Stjecanje novih znanja glede 
primjene Uredbe o 
nasljeđivanju dosadašnja 
iskustva i probleme vezano uz 
primjenu Uredbe. 

    

 praktična,stručna i jednostavna 
edukacija 

    

 da ću znanje stečeno na ovom 
tečaju moći primjeniti u praksi 

    

 bolje razumijevanje tematike 
kroz primjere 

    

 naučiti primjenjivati EU uredbu 
u radu 

    

4. Kako biste 

ocijenili 

koncepciju 

tečaja?  

Nezadovoljavajuće Zadovolja

vajuće 

Dobro Vrlo 

dobro 

Odlično 

 0 0 2 (15,38 %) 2 (15,38 %) 9 (69,23 %) 

5. Kako biste 

ocijenili 

važnost 

teme 

prezentira

ne tijekom 

tečaja? 

Nevažno Umjereno 

važno 

Važno Vrlo 

važno 

Iznimno 

važno 

 0 0 1 (7,69 %) 11(84,62%) 1 (7,69 %) 

6. Kako biste 

ocijenili 

kvalitetu 

sadržaja 

tečaja? 

Nezadovoljavajuće Zadovolja

vajuće 

Dobro Vrlo 

dobro 

Odlično 

 0 1 (7,69 %) 0 4 (30,77 %) 8 (61,54 %) 

7. Kako biste 

ocijenili 

organizacij

u tečaja?  

Nezadovoljavajuće Zadovolja

vajuće 

Dobro Vrlo 

dobro 

Odlično 

 0 0 2 (15,38 %) 5 (38,46 %) 6 (46,15 %) 

8. U kojoj 

mjeri je 

Nimalo koristan Malo 

koristan 

Koristan Vrlo 

koristan 

Iznimno 

koristan 
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ovaj tečaj 

bio 

koristan za 

Vaš daljnji 

rad? 

 0 0 2 (15,38 %) 7 (53,85 %) 4 (30,77 %) 

9. Koja 

tematska 

cjelina 

vam je bila 

najkorisnij

a za 

primjenu u 

Vašem 

radu?  

I. Područje primjene i 

nasljedna stvar s 

prekograničnim 

elementom 

II. 

Nadležnos

t u 

ostavinski

m 

postupcim

a s 

prekogran

ičnim 

elemento

m 

III. 

Mjerodav

no pravo i 

izbor 

prava za 

nasljeđiva

nje 

IV. 

Priznanj

e 

odnosno 

prihvaća

nje i 

izvršenje 

odluka o 

nasljeđiv

anju, 

javnih 

isprava i 

sudskih 

nagodbi 

V. 

Europsk

a 

potvrda 

o 

nasljeđi

vanju 

 3 (23,08 %) 2 (15,38 %) 3 (23,08 %) 1 (7,69 %) 4 (30,77 %) 

10. Molimo 

procijenite 

svoje 

kompeten

cije u 

ovom 

području 

poslije 

sudjelovan

ja na 

tečaju. 

Nezadovoljavajuće Zadovolja

vajuće 

Dobro Vrlo 

dobro 

Odlično 

 0 0 6 (46,15 %) 6  (46,15 %) 1 (7,69 %) 

11. Kako ste 

zadovoljni 

postavljen

im 

Nezadovoljavajuće Zadovolja

vajuće 

Dobro Vrlo 

dobro 

Odlično 
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pitanjima 

za 

provjeru 

znanja? 

 0 1 (7,69 %) 2 (15,38 %) 6 (46,15 %) 4 (30,77 %) 

 

 


