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Izbor iz pravnih izvora –
Pravni portal ingbiro.com

Ususret europskim izborima – Intervju s Toninom Piculom
S ciljem boljeg informiranja i podizanja svijesti o važnosti Europskog
parlamenta te podupiranja aktivnog sudjelovanja građana u procesima
odlučivanja na europskoj razini, Pravni portal ingbiro.com objavljuje
kratke intervjue s nekim od aktualnih hrvatskih europarlamentaraca.
“Građani još uvijek nisu svjesni koliko zapravo njihov glas vrijedi u
Europskom parlamentu”, zaključuje Tonino Picula u pisanom intervjuu
objavljenom u ožujskom broju Hrvatske pravne revije i na Pravnom
portalu ingbiro.com.
Tonino Picula izabran je u Europski
parlament 2013. s liste SDP-a s najvećim
brojem preferencijalnih glasova te najvećim brojem pojedinačnih glasova od svih
hrvatskih zastupnika. U intervjuu pročitajte o njegovim dosadašnjim iskustvima,
uspjesima i planovima u vezi s predstojećim važnim neposrednim europskim
izborima za 751 zastupnika u Europskom parlamentu koji će se 25. svibnja 2014.
održati u Hrvatskoj.

Najava
savjetovanja

Što vas čeka u Hrvatskoj pravnoj reviji u travnju 2014.
U travanjskom broju Hrvatske pravne revije zanimljiv je članak dr. sc. Koraljke Sansović Terminološki aspekt
interpretativne aktivnosti u izradi nacionalne inačice sekundarnog zakonodavstva Europske unije. Autorica

Program usavršavanja iz

piše o zahtjevima i kompleksnosti implementacije europskog prava u nacionalno zakonodavstvo bilo koje

područja javne nabave

države članice EU, pa tako i Republike Hrvatske. Pritom naglašava iznimni značaj prihvaćanja drukčijeg

POSLOVNA TAJNA I

pravnog sustava, drukčijih načela, a samim time i drukčijeg shvaćanja prava, važnost ispravnosti interpretacije

PROFESIONALNI

i usvajanja pravnog shvaćanja koje se razlikuje od dosadašnjeg te osobito usvajanja novih interpretativnih

PROPUST

metoda kod svih faza prilagodbe, uključujući stvaranje europskih propisa na hrvatskom jeziku.

– UVJETI SPOSOBNOSTI

Goran Milaković u članku Pravni položaj obrtnika u ovršnim postupcima, piše o mnogim nedoumicama

– PRAVNA ZAŠTITA

i neujednačenoj sudskoj praksi vezano za odgovornost obrtnika za dugove u obavljanju obrta. Novim

– AKTUALNA PRAKSA

Zakonom o obrtu nastojalo se ukloniti dosadašnje nedoumice o odgovornosti obrtnika te su određena
drukčija zakonska rješenja, osobito u odnosu na ovrhu na nekretninama protiv obrtnika. Ipak, određene
dvojbe ostale su i dalje.

DKOM-a

29. travnja 2014.
Sheraton Zagreb Hotel
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Izobrazba u području javne nabave

Inženjerski biro d.d., Heinzelova 4a, Zagreb ovlašteni nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave
prema rješenju o ovlaštenju Ministarstva gospodarstva (Klasa: UP/I-406-01/12-01/04, Urbroj: 526-15-02/112-2) izdanog u 2012. godini na rok od tri godine (Evidencijski broj 19 u Registru nositelja programa)

U mjesecu travnju organizira petodnevni
PROGRAM IZOBRAZBE U
PODRUČJU JAVNE NABAVE

KADA: Od 7. do 11. travnja 2014. (od ponedjeljka do petka)
GDJE: Heinzelova 4a, Zagreb
SATNICA: Ponedjeljak - od 9 sati do 18 sati,
Utorak – Petak - od 8 do 17 sati

::: PRIJAVA :::
Više informacija o Programu izobrazbe OVDJE.

Â
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Pregled izdvojenih propisa za ožujak 2014.
Uredba o računanju vremena u 2014. godini (Nar. novine, br. 24/14) - stupila na snagu 28. II. 2014.

Iz Uredbe: Ljetno računanje vremena u 2014. godini počinje 30. ožujka 2014. godine u 02 h 00 min i 00 s, tako
što se pomicanjem za jedan sat unaprijed, vrijeme u 02 h 00 min i 00 s računa kao 03 h 00 min i 00 s.

Ljetno računanje vremena
Ne zaboravite 30. ožujka
u 2 sata pomaknuti kazaljke
za jedan sat unaprijed.

Ljetno računanje vremena u 2014. godini završava 26. listopada 2014. godine u 03 h 00 min i 00 s, tako što se
pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 03 h 00 min i 00 s računa kao 02 h 00 min i 00 s.
-

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini (Nar. novine, br. 30/14) stupio na snagu 6. III. 2014.

-

Zakon o izmjeni Zakona o elektroničkoj trgovini (Nar. novine, br. 30/14) stupio na snagu 6. III. 2014.

-

Zakon o izmjeni Zakona o elektroničkom potpisu (Nar. novine, br. 30/14) stupio na snagu 6. III. 2014.

-

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. novine, br. 30/14) -

-

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. novine, br. 30/14) -

stupio na snagu 6. III. 2014.

ING Pregled sudske prakse

stupio na snagu 6. III. 2014.
-

Zakon o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi (Nar. novine, br. 30/14) stupio na snagu 6. III. 2014.

-

Zakon o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima (Nar. novine, br. 30/14) stupio na snagu 6. III. 2014.

-

Zakon o izmjenama Zakona o carinskoj službi (Nar. novine, br. 30/14) stupio na snagu 6. III. 2014.
Dostupan u tiskanom i
elektroničkom obliku

Â

ING Pregled sudske prakse

Predstavljamo vam publikaciju koja već 18 godina pridonosi jačanju pravosudne sigurnosti u Republici
Hrvatskoj objavljujući sudsku praksu koja je prema kriterijima i ocjeni Stručne redakcije pravno značajna
i predstavlja najvažnije principijelne odluke u aktualnom trenutku. Obuhvaća opsežnu sudsku praksu iz
svih područja hrvatskog i europskog prava koja je sistematizirana po jedinstvenoj Nomenklaturi prava, što
omogućuje brzo i jednostavno pretraživanje pomoću Stvarnog i Zakonskog kazala.

Pretplatite se na ING PSP

Â
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ING Pregled sudske prakse izlazi u klasičnom tiskanom izdanju kao mapa
- registrator u koji se ulažu brojevi tekućih uložaka te u elektroničkom
obliku na Pravnom portalu ingbiro.com gdje se jednostavno mogu
pretraživati sve odluke od 1997. godine, i to:
- navođenjem broja članka i naziva pojedinog zakona
- uz pomoć novog Nomenklaturnog kazala
- ili standardnim pretraživanjem putem ključne (ključnih) riječi.
Osim toga, na Pravnom portalu je sudska praksa poveznicama povezana
s cjelokupnim sadržajem koji obuhvaća ING Registar propisa s ažuriranim pregledom zakonodavstva,
stručnim i znanstvenim izvorima te od 2014. godine s propisima Europske unije.
Uvjerite se u prednost korištenja ING Pregleda sudske prakse - VIŠE

Â

EU fondovi: HORIZON 2020

HORIZON 2020 (hrv. OBZOR 2020.) je novi program Europske unije za istraživanje i inovacije koji obuhvaća
programsko razdoblje 2014. - 2020. s ciljem poticanja novog rasta i stvaranja novih radnih mjesta u Europi.
Indikativni proračun programa iznosi oko 80 milijardi eura, a za prve dvije godine (2014. - 2015.) predviđeno
je oko 500 milijuna eura usmjeriti inovativnim malim i srednjim poduzećima (MSP) kroz različite natječaje. Prvi
natječaji ovog programa objavljeni su već u prosincu 2013.
Opći cilj programa OBZOR 2020. temelji se na tri prioriteta, posvećena ostvarivanju izvrsne znanosti („Izvrsna
znanost”), stvaranju vodećeg položaja industrije („Vodeći položaj industrije”) i rješavanju društvenih izazova
(„Društveni izazovi”). Program se također temelji na posebnim ciljevima „Širenje izvrsnosti i sudjelovanja” te
„Znanost s društvom i za društvo”. Ti bi se prioriteti i posebni ciljevi trebali provesti putem posebnog programa
koji određuje po jedan dio za svaki od tri prioriteta, jedan dio za poseban cilj „Širenje izvrsnosti i sudjelovanja”,
jedan dio za poseban cilj „Znanost s društvom i za društvo” i jedan dio za nenuklearne izravne aktivnosti
Zajedničkog istraživačkog centra.
Nadležne institucije u Republici Hrvatskoj za OBZOR 2020. su:
- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (www.mzos.hr)
- Agencija za mobilnost i programe EU (www.mobilnost.hr)
- Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske - BICRO (www.bicro.hr)
- Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (http://cms.dzrns.hr/)
Priručnik za prijavitelje nalazi se na adresi: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
funding/index.html
Pravnu osnovu programa OBZOR 2020. čine:
- Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za
sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. - 2020.) i širenje njegovih
rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006

Svjetski tjedan novca
10. – 17. ožujka 2014.
Hrvatska se ove godine prvi
put priključuje obilježavanju
Svjetskog tjedna novca (Global
Money Week) nizom aktivnosti
koje su usmjerene k podizanju
opće razine financijske pismenosti u društvu.
Riječ je o manifestaciji čiji je cilj
kreirati platformu za suradnju
nacionalnih dionika iz raznih
sektora na području razvoja
financijskog obrazovanja i stjecanja financijske kompetencije.
Projekt globalno provodi pokret
ChildandYouthFinanceInternational, a u 2013. godini
provodio se u 80 zemalja i
obuhvatio je oko milijun djece.
U projektu Svjetskog tjedna
novca u Hrvatskoj sudjeluju:
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo
financija, Ministarstvo gospodarstva, Hrvatska narodna
banka (HNB), Hrvatska agencija
za nadzor financijskih usluga
(HANFA), Hrvatski ured za osiguranje (HUO) i Hrvatska
udruga poslodavaca (HUP).
Sljedeće godine možete se
prijaviti i sudjelovati i vi.
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- 2013/743/EU: Odluka Vijeća od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog
programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage odluka 2006/971/
EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ

Svjetski dan
prava potrošača
15. ožujka 2014.

Â

Mali jezični savjetnik

Brinuti > brinuti se
Ovaj se glagol najčešće upotrebljava pogrešno. Glagol brinuti se u hrvatskome standardnom jeziku je samo
povratni glagol.
Pogrešno je:

Pravilno je:

Brinem o djeci cijeli dan.

Brinem se o djeci cijeli dan.

Brinem zbog poskupljenja.

Brinem se zbog poskupljenja.

Brinem kako će završiti kriza u Ukrajini.

Brinem se kako će završiti kriza u Ukrajini.

No i kad upotrijebimo povratni glagol, nije nevažno koji prijedlog stoji iza njega. Upravo će upotreba prijedloga
promijeniti smisao cijele rečenice.
Brinem se za ostarjele roditelje (ako želim reći da vodim brigu, skrb o starim roditeljima), isto tako Brinem
se o ostarjelim roditeljima, a može se reći i Brinem se zbog ostarjelih roditelja (zabrinut sam zbog njihova
zdravlja).

Dakle:
- brinuti se za / brinuti se o - znači voditi brigu, računa o komu,
- brinuti se zbog - znači biti zabrinut zbog koga ili čega.

Želimo vam sretan prvi dan proljeća i
Međunarodni dan sreće 20. ožujka 2014.

Svjetski dan prava potrošača
svake godine aktualizira
raspravu o pitanjima i problemima vezanim uz područje
zaštite potrošača. To je ujedno i
prigoda za promicanje i zaštitu
temeljnih prava svih potrošača.
Europska komisija je 2004.
(http://ec.europa.eu/consumers/ten_basic_principles.pdf)
definirala 10 temeljnih prava
potrošača koja bi morala biti
zaštićena zakonodavstvom
članica Europske unije:
1. Potrošač može kupovati što
želi i gdje želi
2. Ako proizvod nije ispravan,
potrošač ga može vratiti
3. Potrebno je osigurati visoke
sigurnosne standarde za
prehrambene artikle i ostale
proizvode
4. Potrošač mora znati što jede
5. Ugovori moraju biti pošteni i
transparentni za potrošača
6. Ponekad potrošač može
promijeniti svoje mišljenje
7. Potrebno je stvoriti uvjete
kako bi potrošač mogao
usporediti cijene i ostvariti
pravo na izbor
8. Nije dopušteno zavaravati
potrošača
9. Potrošač mora biti zaštićen
i u vrijeme dok je na
godišnjem odmoru ili
putovanjima
10. Potrebno je osigurati
učinkovitu naknadu štete u
prekograničnim sporovima

Kontaktirajte nas / Inženjerski biro d.d.
• Uređuje / Redakcija Pravnog portala
ingbiro.com
glavna urednica / mr. sc. Snježana Jurišić
INFO / Tel.: 01 46 00 888 /
snjezana.jurisic@ingbiro.hr / www.ingbiro.hr

