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I Z V J E Š Ć E  

O RADU ODVJETNIČKE AKADEMIJE  

HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE 

za razdoblje od 10. srpnja 2021. do 2. lipnja 2022. 

 

U okviru aktivnosti Odvjetničke akademije HOK-a u razdoblju od 10. srpnja 2021. do 2. 

lipnja 2022. (u daljnjem tekstu: izvještajno razdoblje) za potrebe provedbe trajnog stručnog 

usavršavanja odvjetnika i odvjetničkih vježbenika HOK-a, pripreme i provedbe glavnih 

događanja HOK-a te osiguranja informacijsko tehničkih preduvjeta za funkcioniranje LMS 

sustava učenja na daljinu, učinjeno je kako slijedi:  

 

1. Priprema i izrada Pravilnika o trajnom stručnom usavršavanju odvjetnika i 

Programa obrazovnih aktivnosti  Odvjetničke akademije HOK-a 

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu (NN 126/21) te Pravilniku 

o radu Odvjetničke akademije HOK-a, Stručno vijeće Odvjetničke akademije HOK-a izradilo 

je Prijedlog Pravilnika o trajnom stručnom usavršavanju odvjetnika te Programe obrazovnih 

aktivnosti Odvjetničke akademije HOK-a, kako je navedeno u nastavku:  

 

1.1. Pravilnik o trajnom stručnom usavršavanju odvjetnika 

Na temelju obveze propisane člankom 15.a Zakona o odvjetništvu (NN 9/94, 117/08, 50/09, 

18/11 i 126/21) Stručno vijeće Odvjetničke akademije HOK-a izradilo je tekst Prijedloga 

Pravilnika o trajnom stručnom usavršavanju odvjetnika za potrebe daljnjeg postupanja 

nadležnih tijela HOK-a te konačnog usvajanja od strane Upravnog odbora HOK-a. 

Upravni odbor HOK-a na sjednici održanoj 17. ožujka 2022. donio je Pravilnik o trajnom 

stručnom usavršavanju odvjetnika, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 51/2022 

dana 29. travnja 2022. Sukladno odredbi članka 18. Pravilnika o trajnom stručnom 

usavršavanju odvjetnika isti je stupio na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim 

novinama. Sukladno odredbi članka 18. st.1. navedenoga Pravilnika, praćenje trajnog 

stručnog usavršavanja odvjetnika počinje 1. siječnja 2023. godine. 

 

1.2. Programi obrazovnih aktivnosti Odvjetničke akademije HOK-a 

Sukladno Pravilniku o radu Odvjetničke akademije HOK-a Stručno vijeće Odvjetničke 

akademije HOK-a na 3. je sjednici održanoj 28. siječnja 2022. donijelo Program 

obrazovnih aktivnosti Odvjetničke akademije HOK-a za vrijeme od 1. veljače 2022. do 30. 

lipnja 2022., a Program je prihvaćen na sjednici UO HOK-a od 12. veljače 2022. 



 

Stručno vijeće Odvjetničke akademije HOK-a na 5. je sjednici održanoj 19. svibnja 2022. 

donijelo Program obrazovnih aktivnosti Odvjetničke akademije HOK-a za vrijeme od 1. 

rujna 2022. do 31. siječnja 2023. godine. Program će biti upućen UO HOK-a za potrebe 

sjednice, koja je zakazana za dan 8. srpnja 2022. 

  

2. Sudjelovanje u glavnim događanjima HOK-a 

U okviru svojih aktivnosti Odvjetnička akademija HOK-a sudjelovala je u provedbi VIII. 

Europskog dana odvjetnika, XXXVIII. Dana hrvatskih odvjetnika te XV. Konferenciji 

odvjetnika i odvjetničkih vježbenika HOK-a, kako je navedeno u nastavku: 

 

2.1. VIII. Europski dan odvjetnika 

Odvjetnička akademija HOK-a bila je zadužena za organizaciju te je istu provela 

održavanjem okruglog stola, kojim je u HOK-u, 25. listopada 2021. obilježen VIII. 

Europski dan odvjetnika s temom: "Bez neovisnog odvjetništva/odvjetnika nema ni 

pravde". Okruglim je stolom moderirala dr. sc. Laura Valković, predsjednica Odvjetničke 

akademije HOK-a, a izvjestitelji su bili dr. sc. Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave 

RH, dr. sc. Snježana Bagić, zamjenica predsjednika Ustavnog suda RH te Robert Travaš, 

neposredni bivši predsjednik HOK-a. 

 

2.2.  Okrugli stol XXXVIII. Dana hrvatskih odvjetnika 

Odvjetnička akademija HOK-a sudjelovala je u prijedlogu i provedbi okruglog stola 

XXXVIII. Dana hrvatskih odvjetnika. Za temu okruglog stola predložen je 

naslov: "Trajno stručno usavršavanje odvjetnika - jamstvo uspješnog obavljanja 

odvjetničke službe". Za moderatoricu je određena predsjednica Odvjetničke akademije 

HOK-a dr.sc. Laura Valković, a pojedine teme izlaganja i izvjestitelji bili su kako slijedi: 

• Zakonsko uređenje i značaj obveznog stručnog usavršavanja odvjetnika, mr.sc. 

Ive Brkić, član Izvršnog i Upravnog odbora HOK-a te član Stručnog vijeća 

Odvjetničke akademije HOK-a 

• Komparativni prikaz trajnog stručnog usavršavanja drugih reguliranih profesija u 

Republici Hrvatskoj, Igor Mucalo, odvjetnik u Zagrebu 

• Komparativni prikaz sustava trajnog stručnog usavršavanja stranih odvjetničkih 

komora, Dalibor Valinčić, član Stručnog vijeća Odvjetničke akademije HOK-a 

• Neispunjenje obveze trajnog stručnog usavršavanja - sankcije, da ili ne? Mićo 

Ljubenko, dopredsjednik HOK-a  

• Specijalizacija odvjetnika – nova perspektiva odvjetničke službe,   

 dr.sc. Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave RH (izlaganje je održao Juro 

Martinović, državni tajnik MPU) 

Od stanih uzvanika prikaz trajnog stručnog usavršavanja odvjetnika u svojoj zemlji dale 

su Lucie Dolanská Bányaiová, članica Upravnog odbora Češke odvjetničke komore, i 

Alenka Košorok Humar, direktorica Odvjetničke akademije Odvetničke komore 

Slovenije.   

 

2.3. Službeni dio XV. Konferencije odvjetnika i odvjetničkih vježbenika HOK-a 

Odvjetnička akademija HOK-a sudjelovala je u provedbi službenog dijela XV. 

Konferencije odvjetnika i odvjetničkih vježbenika HOK-a s temom: "Profesionalizacija 

HOK-a?" Za moderatoricu je određena predsjednica Odvjetničke akademije HOK-a dr.sc. 

Laura Valković, a teme izlaganja i izvjestitelji bili su kako slijedi: 

• Komparativni prikaz profesionalizacije komora drugih reguliranih profesija u 

Republici Hrvatskoj, Igor Mucalo, odvjetnik u Zagrebu 



 

• Komparativni prikaz profesionalizacije stranih odvjetničkih komora, Dalibor 

Valinčić, član Stručnog vijeća Odvjetničke akademije HOK-a 

• Profesionalizacija na primjeru Odvjetničke komore Slovenije, Gina Grancarić, 

odvjetnica u Zagrebu  

• Financijski aspekti i izazovi profesionalizacije, Mićo Ljubenko, dopredsjednik 

HOK-a  

• Kriteriji za izbor kandidata za obnašanje profesionaliziranih funkcija u 

odvjetničkoj komori, Jelena Orlić, odvjetnica u Luxembourgu 

• Mirovanje obavljanja odvjetništva za vrijeme obnašanja profesionaliziranih   

funkcija u odvjetničkoj komori, Ana-Marija Bazina, odvjetnica u Zagrebu 

• Prigovori profesionalizaciji HOK-a i kako ih otkloniti, mr.sc. Ive Brkić, član 

Izvršnog i Upravnog odbora HOK-a te član Stručnog vijeća Odvjetničke 

akademije HOK-a 

 

3. Edukacija namijenjena odvjetnicima  

Na LMS sustavu učenja na daljinu u izvještajnom je razdoblju kreirano ukupno dvanaest (12) 

novih e-kolegija. Navedeni će e-kolegiji biti dostupni na LMS sustavu određeno vrijeme te će 

se po potrebi i odgovarajućom dinamikom dopunjavati, odnosno uklanjati sa sustava. U 

nastavku je popis kreiranih i objavljenih e-kolegija grupiranih prema vrsti edukacije kojoj 

pripadaju - obaveznoj ili izbornoj: 

 

3.1. Obavezni e-kolegiji na LMS-u 

U izvještajnom su razdoblju iz opsega obavezne edukacije na LMS sustavu kreirana dva (2) 

nova e-kolegija, kako slijedi: 

 

 3.1.1. Edukacija iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma  

 Sukladno obvezi propisanoj Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja 

 terorizma, za potrebe provedbe edukacije iz ovog područja za 2021. godinu, 

 kreiran je i objavljen e-kolegij predavačice mr.sc. Slavice Pezer Blečić.  

 

 3.1.2. Osnove forenzičke psihijatrije 

Sukladno  Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, na LMS-u je objvaljen e-

kolegij s temom "Osnove forenzičke psihijatrije". Za predavačicu je određena 

pročelnica Zavoda za forenzičku psihijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče 

doc.prim.dr.sc. Nadica Buzina.  

 

Nadalje, na LMS sustavu dostupni su i obavezni e-kolegiji navedeni u nastavku: 

 

 3.1.3. Edukacija namijenjena braniteljima u kaznenim postupcima koji 

 uključuju djecu i maloljetnike - "Pravosuđe prilagođeno djeci" 

 Predavačice: dr.sc. Lana Peto Kujundžić, sutkinja Visokog kaznenog suda RH, 

 i psihologinja prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander.  

 



 

 3.1.4.  Edukacija za odvjetnike - opunomoćenike žrtava kaznenih djela s 

 posebnim osvrtom na žrtve trgovanja ljudima  

Predavačica: prof.dr.sc. Elizabeta Ivičević Karas, Katedra za kazneno postupovno 

pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

 

Odvjetnici koji u cijelosti odslušaju sve tematske cjeline predviđene u okviru gore navedenih 

e-kolegija, imaju mogućnost pohrane i ispisa odgovarajuće potvrde HOK-a o obavljenom e-

kolegiju. 

 

3.2. Izborni e-kolegiji na LMS-u 

U izvještajnom su razdoblju na LMS sustavu kreirani i objavljeni sljedeći izborni e-kolegiji: 

 

3.2.1. Privremena mjera zaustavljanja primjene odluke glavne skupštine  

Za predavačicu ovog e-kolegija određena je sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu Jasna 

Golubić. Predavanje je namijenjeno tome da praktično objasni pretpostavke koje daju 

pravo na korištenje ovog pravnog sredstva kao i raspon primjene zakonske odredbe koja 

se na isti odnosi. Također se nastoji približiti sam postupak traženja navedene mjere 

osiguranja, ukazati na pravna shvaćanja zauzeta u sudskoj praksi te razmotriti svrhovitost 

privremene mjere zaustavljanja primjene odluke glavne skupštine u trgovačkim 

sporovima. 

 

3.2.2. Otkaz ugovora u radu kroz sudsku praksu  

Za predavača ovog e-kolegija određen je sudac Vrhovnog suda RH Darko Milković koji 

iznosi i analizira aktualnosti u pogledu postupka i razloga otkaza ugovora o radu. Govori 

o upozorenju na obveze iz radnog odnosa, zahtjevu za zaštitu prava, tužbenim zahtjevima 

u radnim sporovima, opozivu odluke o otkazu ugovora o radu, vraćanje radnika na posao 

nakon nedopuštenog otkaza. Uz razloge za otkaz analizira pitanje otkaznog roka kao i 

posebno pitanje kod sudskog raskida koje se odnosi na dan prestanka radnog odnosa. 

Osim analize sudske prakse i zakonskih rješenja, daje niz kritičkih osvrta na pojedine 

sudske odluke, koje se prvenstveno odnose na postupak otkazivanja, uz upozorenje zašto 

bi bilo dobro preispitati pravna shvaćanja koja su u njima izražena.   

 

3.2.3. Sloboda izražavanja - čl. 10. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i 

temeljnih sloboda 

Za predavačicu ovog e-kolegija određena je predstojnica Katedre za kazneno postupovno 

pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Zlata Đurđević. Prvi dio 

predavanja sadrži analizu čl. 10. Europske konvencije o ljudskim pravima s obzirom na 

važnost slobode izražavanja, tri aspekta koje obuhvaća, vrste izražavanja, uvjete za 

ograničenje i pristup Europskog suda za ljudska prava u ocjeni povrede. Ističe se da se ne 

radi samo o individualnom pravu već i o političkoj slobodi koja je ključna za 

uspostavljanje demokratskog i slobodnog društva. Objašnjava se sadržaj slobode 

mišljenja te slobode širenja i primanja informacija i ideja, dužnosti i odgovornosti koje 

obuhvaća njihovo ostvarivanje te uvjete koji moraju biti ispunjeni da bi država mogla 

ograničiti ove slobode, a u nedostatku kojih Sud utvrđuje povredu čl. 10. Konvencije. 

U drugom dijelu predavanja se problem nerazlikovanja činjeničnih i vrijednosnih sudova 

razmatra kroz tri presude Europskog suda za ljudska prava u kojima je Sud utvrdio da je 

Republika Hrvatska prekršila čl. 10. Konvencije jer sudovi nisu ispravno uočili razliku 

između činjeničnih izjava i vrijednosnog suda. Radi se o vodećem predmetu Stojanović u 

kojem je Europski sud utvrdio arbitrarne činjenične i pravne zaključke sudova te 



 

predmeti Marunić i Narodni list d.d. u kojem je propušteno ispitati radi li se o 

vrijednosnom sudu s dovoljnom činjeničnom osnovom.  

 

 3.2.4. Zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude u kaznenom 

 postupku - staro, a novo 

Za predavača ovog e-kolegija određen je sudac Damir Kos, predsjednik Kaznenog odjela 

Vrhovnog suda RH. Premda se u zakonodavnom okviru ovog izvanrednog pravnog lijeka 

u zadnje vrijeme ništa nije promijenilo, zbog ustrojavanja i početka rada Visokog 

kaznenog suda RH znatno se promijenio opseg mogućnosti primjene ovog izvanrednog 

pravnog lijeka. Izmjenom odredaba Zakona o sudovima otvorila se mogućnost da ovaj 

izvanredni pravni lijek okrivljenici koriste i u odnosu na postupke završene 

pravomoćnom presudom u odnosu na koje to ranije nije bilo moguće. 

 

 3.2.5. Dosjelost na nekretninama u društvenom vlasništvu - sudska praksa    

Za predavača ovog e-kolegija određen je sudac Damir Kontrec, predsjednik Građanskog 

odjela Vrhovnog suda RH. Stjecanje prava vlasništva dosjelošću na nekretninama u 

društvenom vlasništvu, a pogotovo pitanje računanja rokova dosjelosti i uručavanja u 

rokove dosjelosti razdoblja i prije 8. listopada 1991., bitno je pitanje o kojem se 

odlučivalo u sudskoj praksi, kako zbog velikog broja predmeta, u kojima se to pitanje 

pojavljuje, tako i zbog presuda Europskog suda za ljudska prava koje su u značajnoj 

mjeri izmijenile raniju praksu. 

 

 3.2.6. Bolji pristup osoba s invaliditetom pravima iz Direktive o žrtvama: preporuke 

 i njihova implementacija 

Za predavače ovog e-kolegija određeni su doc.dr.sc. Zoran Burić, s Katedre za kazneno 

postupovno pravo PFZ-a i Darijo Jurišić, zamjenik Pravobraniteljice za osobe s 

invaliditetom Republike Hrvatske. Posebno ranjivu skupinu žrtava kaznenih djela i 

prekršaja čine osobe s invaliditetom. Spoznaje koje postoje o iskustvima sudjelovanja ove 

skupine osoba u kaznenim ili prekršajnim postupcima su ograničene, a za što postoji 

cijeli niz razloga, od slabog interesa stručne javnosti za temu do nevoljkosti osoba s 

invaliditetom da o tim iskustvima razgovaraju. Kroz edukaciju se predstavljaju pravne 

mogućnosti kroz koje je prilagodbe moguće provesti, iznose se i osnove pravnog položaja 

osoba s invaliditetom te osnovna znanja o poželjnim načinima društvene interakcije i 

komunikacije s osobama s invaliditetom.  

 

3.2.7. Imovina brisanog subjekta 

 Za predavačice ovog e-kolegija određene su sutkinje Trgovačkog suda u Zagrebu Tina 

Jakupak i Maja Praljak. Uvodno se pojašnjavaju načini prestanka društva i što se s tim u 

vezi događa s imovinom brisanog društva. U drugom dijelu izlaganja iznosi se teorija i 

problematika u praksi u odnosu na likvidacijski postupak nad imovinom brisanog 

subjekta iz pozicije statusnog suca. U trećem dijelu izlaganja iznosi se teorija i praksa u 

dijelu stečajog postupka nad imovinom brisanog subjekta iz pozicije stečajnog suca. 

Zbog nedovoljne reguliranosti pojedinih instituta u praksi se javljaju problemi, posebice u 

pogledu postupanja suda u situaciji kada se nakon brisanja subjekta upisa iz registra 

pokaže da ono ima imovinu koju treba podijeliti. S tim u vezi izlaže se praksa Visokog 

trgovačkog suda RH, Vrhovnog suda RH i Ustavnog suda RH. 

 

3.2.8. Nasljeđivanje u EU kroz sudsku praksu  

Za predavača ovog e-kolegija određena je Nives Grubišić Đogić, sutkinja Općinskog 

suda u Novom Zagrebu. U izlaganju govori o izazovima i problemima u primjeni Uredbe 



 

o nasljeđivanju broj 650/2012. Posebna pozornost posvećena je pravnim institutima 

"uobičajeno boravište" i "prekogranični element" i to kroz praksu domaćih sudova i Suda 

EU-a. Sutkinja se bavi definicijom i sadržajem pojma "Sud" i "Sudska odluka" te izlaže 

najbitnije razlike između sudskih i nesudskih odluka koje se donose u nasljednopravnim 

stvarima u državama članicama uz prezentaciju odluka suda EU-a koje su se bavile tom 

problematikom. Navodi praktične probleme kod primjene Europske potvrde o 

nasljeđivanju i nudi moguća rješenja. 

 

   3.2.9. Naknada štete iz radnog odnosa 

Za predavača ovog e-kolegija određena je Vlatka Fresl Tomašević, sutkinja Županijskoga 

suda u Zagrebu. Kroz primjere iz sudske prakse analiziraju se odredbe vezane uz 

pretpostavke odgovornosti radnika poslodavcu za štetu uzrokovanu na radu ili u vezi s 

radom, pretpostavke odgovornosti poslodavca za štetu koju radnik pretrpi na radu ili u 

vezi s radom te vrste naknade štete.  

 

3.2.10. Upravljanje stresom u odvjetničkom poslu - znanstvene spoznaje i praktične 

vježbe 

Za predavačicu ovog e-kolegija određena je Morana Smolčić, mag.iur. i organizacijski i 

well-being coach (ICF-ACC). E-kolegij je u formatu kratkih praktičnih video cjelina koje 

obrađuju pitanje upravljanja stresom, a predstavljaju tehnike i alate koji su znanstveno 

dokazani kao učinkoviti u povećavanju produktivnosti u poslovnom i privatnom okružju. 

Dodatno, na LMS-u su dostupni i dolje navedeni e-kolegiji: 

 

3.2.11. Diskriminacija u radnim odnosima kroz sudsku praksu 

Predavačica: mr.sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu  

 

3.2.12. Bračna stečevina na poslovnom udjelu 

Predavačica: Tina Jakupak, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu  

 

3.2.13. Bitne povrede odredaba kaznenog postupka 

Predavači: izv.prof.dr.sc. Marin Mrčela i Dražen Tripalo, suci Vrhovnog suda RH 

 

3.2.14. Zlouporaba vladajućeg položaja na tržištu 

Predavačica: dr.sc. Mirta Kapural, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja  

 

3.2.15. Revizija prema noveli Zakona o parničnom postupku  

Predavač: doc.dr.sc. Jadranko Jug, sudac Vrhovnog suda RH  

 

3.2.16. Gospodarska kaznena djela 

Predavačica: izv.prof.dr.sc. Sunčana Roksandić Vidlička, Katedra za kazneno pravo, PFZ  

 

3.2.17. Ustavna tužba i načelo razmjernosti u praksi sudova Europske unije i 

 Ustavnog suda RH 

Predavačice: dr.sc. Snježana Bagić, zamjenica predsjednika Ustavnog suda RH i Sanja 

 Trgovac, voditeljica Savjetničke službe Ustavnog suda RH.  

 

3.3. Predavanja u odvjetničkim zborovima 

Sukladno zaključku 1. sjednice Stručnog vijeća Odvjetničke akademije HOK-a od 27. rujna 

2021. odvjetničkim je zborovima upućen poziv za održavanje predavanja s temom: "Izbor 



 

odluka u kojima je dopuštena revizija - pregled sudske prakse s primjerima". Deset je 

odvjetničkih zborova izrazilo želju da se predavanje suca Vrhovnog suda RH doc.dr.sc. 

Jadranka Juga održi uživo. Raspored održavanja predavanja je utvrđen, ali je po pogoršanju 

epidemioloških uvjeta predavanje održano u samo tri odvjetnička zbora, kako je navedeno u 

nastavku: 

OZ Karlovac, 23. studenog 2021.  

OZ Osijek, 25. studenog 2021.  

OZ Istre, 1. prosinca 2021.  

3.4. Tečajevi učenja na daljinu programa HELP Vijeća Europe 

U izvještajnom su razdoblju pokrenuta i održana tri e-tečaja programa HELP Vijeća Europe 

(Europskog programa za obrazovanje pravnika u području ljudskih prava), a teme e-tečajeva i 

tutori zaduženi za njihovu provedbu navedeni su u nastavku:  

 

 3.4.1. Uvod u Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i 

 Europski sud za ljudska prava 

 Tečaj s temom "Uvod u Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih 

 sloboda i Europski sud za ljudska prava" održan je putem platforme HELP u vremenu od 

 listopada do prosinca 2021. Nacionalna tutorica programa HELP zadužena za 

 provedbu ovog e-tečaja bila je Morana Briški, viša savjetnica na Vrhovnom sudu RH. 

 

 3.4.2. Postupovna jamstva u kaznenom postupku i prava žrtava  

  Tečaj s temom "Postupovna jamstva u kaznenom postupku i prava žrtava" održan je 

 putem platforme HELP-a od listopada do prosinca 2021. Nacionalna tutorica programa 

 HELP zadužena za provedbu ovog e-tečaja bila je Nataša Belamarić, viša ustavnosudska 

 savjetnica-mentorica. 

   

 3.4.3. Prava radnika kao ljudska prava 

 Tečaj s temom "Prava radnika kao ljudska prava" održan je putem platforme HELP od 

 prosinca 2021. do veljače 2022. Nacionalna tutorica programa HELP zadužena za 

 provedbu ovog e-tečaja bila je Nataša Belamarić, viša ustavnosudska savjetnica-

 mentorica. 

   

4. Edukacija putem LMS-a namijenjena odvjetničkim vježbenicima radi pripreme za 

polaganje pravosudnog ispita tijekom 2022. godine  

Sukladno planu i programu održavanja interaktivnih e-kolegija iz tehnike pisanja kaznene, 

građanske i upravne presude namijenjenih odvjetničkim vježbenicima radi pripreme za 

polaganje pravosudnog ispita putem LMS-a, u izvještajnom su razdoblju održana tri roka, i to 

u 3. kvartalu 2021. te u 1. i 2. kvartalu 2022. godine. Nakon predaje građanske, upravne i 

kaznene presude te dostave ispravaka presuda, s voditeljima e-kolegija iz vježbi pisanja 

presuda održane su završne video konferencije. Pristup obrazovnim materijalima iz teorijskih 

e-kolegija odvjetničkim vježbenicima, prijavljenim za provedbu edukacije tijekom 2021. i 

2022., osiguran je odmah po primitku podataka za pristup LMS sustavu, a sve obrazovne 

materijale odvjetnički vježbenici mogu pregledavati neograničen broj puta. 
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