Projekt CISUR – Jačanje pravosudne suradnje u primjeni Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji“/„CISUR
– Enhancing Judicial Cooperation on the Implementation of the Succession Regulation in Croatia and Slovenia“
Koordinator: Hrvatski pravni centar (HR). Partneri: Mirovni inštitut (SI), Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske (HR), Hrvatska
javnobilježnička komora (HR) i Notarska zbornica Slovenije (SI). Suradnik: Vrhovni sud Republike Hrvatske (HR).

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:
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