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Pravni portal ingbiro.com –
izbor iz pravnih izvora

Najava
savjetovanja

Poštovani pretplatnici, drage čitateljice i čitatelji,
ljeto je stiglo i osjeća se opuštenost jer je većina u svojim mislima već na godišnjem odmoru. Pravni portal
se ne odmara, urednici ažurno prate zakonodavne promjene i informiraju pretplatnike 365 dana u godini,
jer naši korisnici su nam uvijek na prvome mjestu. Želimo vam dobar ljetni odmor i skupljanje energije za
jesenska događanja, a mi za vas osim ažuriranih i poveznicama aktivno povezanih izvora prava: zakona,
sudske prakse, znanosti i struke na Pravnom portalu ingbiro.com pripremamo i zanimljiva savjetovanja za
rujan 2014. godine:

3

Aktualnosti u školskim ustanovama – novi propisi
3. (srijeda) rujna 2014. • Sheraton Zagreb Hotel

3

Izmjene i dopune Ovršnog zakona
16. (utorak) rujna 2014. • Sheraton Zagreb Hotel

3

Zemljišnoknjižno pravo u praksi – Radionica
23. (utorak) rujna 2014. • Inženjerski biro d.d.

3

Program usavršavanja iz područja javne nabave
• POSTUPCI JAVNE NABAVE U PRAKSI
(otvoreni, ograničeni i pregovarački postupak)
• UPRAVLJANJE UGOVORIMA U JAVNOJ NABAVI
25. (četvrtak) rujna 2014. • Sheraton Zagreb Hotel

Naravno tu je i ljetni dvobroj Newslettera sa stalnim rubrikama, pa su urednici Neda Cicvarić i Krešo Deban
pripremili pregled izdvojenih propisa s osvrtom na Obiteljski zakon i Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade,
urednica Marica Kuzmić odabrala je teme iz Hrvatske pravne revije, glavni urednik ING Pregleda sudske
prakse Ante Šumelj izdvojio je zanimljive sudske odluke, a jezična urednica Mirna Rudeš pripremila jezični
savjet i jedan odabir zatipaka (tiskarskih slovnih pogrešaka poznatijih možda pod terminom tipfeler) da se pred
godišnji svi malo i nasmijemo. Do sljedećeg rujanskog broja pozdravlja vas u ime Uredništva glavna urednica
Snježana Jurišić.

Iz ovog broja izdvajamo:
Pravni portal ingbiro.com –
izbor iz pravnih izvora
• Najava savjetovanja
Pregled izdvojenih propisa iz obiteljskih
odnosa za srpanj/kolovoz 2014.
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Obiteljski zakon i Zakon o izvlaštenju
i određivanju naknade
Mali jezični savjetnik
• I za kraj malo smijeha
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Pregled izdvojenih propisa iz obiteljskih
odnosa za srpanj/kolovoz 2014.
Donesen je novi Obiteljski zakon objavljen u Narodnim novinama, br. 75/14 koji je preuzeo sve podzakonske
propise donesene na temelju starog Obiteljskog zakona objavljenog u Narodnim novinama, br. 116/03, 17/04,
136/04, 107/07 i 61/11 koji ostaju na snazi do donošenja provedbenih propisa iz članka 560. novog Zakona,
ako nisu u suprotnosti s odredbama novog Zakona, kako slijedi:
Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka (Narodne novine, br. 202/03 i 138/08)
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima suda u području braka
i odnosa u braku (Narodne novine, br. 77/04)
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima suda u području prava
i dužnosti u odnosima roditelja i djece (Narodne novine, br. 77/04)
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o osobama lišenih prava na roditeljsku skrb
(Narodne novine, br. 77/04)
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima centra za socijalnu
skrb u području braka i odnosa u braku (Narodne novine, br. 32/05)
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju (Narodne novine, br. 32/05)
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu popisa i
opisa njihove imovine te podnošenja izvješća i polaganja računa skrbnika
(Narodne novine, br. 32/05)
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika sudskih odluka o uzdržavanju i nagodba sklopljenih u
centru za socijalnu skrb (Narodne novine, br. 32/05)
Pravilnik o osnovnim elementima koje mora sadržavati stručno mišljenje u postupku posredovanja
prije razvoda braka (Narodne novine, br. 32/05)
Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za provođenje nadzora nad roditeljskom skrbi
(Narodne novine, br. 32/05, 115/13 i 157/13)
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima centra za socijalnu skrb
u području primjene Obiteljskog zakona o roditeljima i djeci (Narodne novine, br. 155/05 i 81/06)
Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna ili fizička osoba za pružanje stručne pomoći u
postupku posredovanja (Narodne novine, br. 1/06)
Pravilnik o metodama utvrđivanja podobnosti za posvojenje, načinu izrade mišljenja o podobnosti
za posvojenje i vođenju središnjeg očevidnika o potencijalnim posvojiteljima i posvojenjima
(Narodne novine, br. 79/08)
Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije
(Narodne novine, br. 44/12)
Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika (Narodne novine, br. 5/14).

Pravni portal
ingbiro.com
Glavna urednica:
Tijana Vujičić Boščić, dipl. iur.
Telefon: 00385/1 46 00 888
Faks: 00385/1 46 00 875
Pretplata:
prodaja@ingbiro.hr
pretplata@ingbiro.hr
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Obiteljski zakon i Zakon o izvlaštenju
i određivanju naknade
Na 13. sjednici Hrvatskog sabora 30. svibnja i 6. lipnja 2014. godine doneseni su Zakon o izvlaštenju i
određivanju naknade i novi Obiteljski zakon. Obiteljskim zakonom uređuju se brak, izvanbračna zajednica

ING Pregled sudske prakse
Dostupan u tiskanom i
elektroničkom obliku

žene i muškarca, odnosi roditelja i djece, mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, posvojenje, skrbništvo,
uzdržavanje, obvezno savjetovanje i obiteljska medijacija te postupci u vezi s obiteljskim odnosima i skrbništvom. Obiteljski zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije: Direktivom
Vijeća 2004/83/EZ od 29. travnja 2004. o minimalnim standardima za kvalifikaciju i status državljana treće
zemlje ili osoba bez državljanstva kao izbjeglica ili osoba kojima je na drugi način potrebna međunarodna
zaštita te o sadržaju odobrene zaštite (SL L 304, 30.9.2004.) i Direktivom 2011/93/EU Europskog parlamenta
i Vijeća od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje
pornografije te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/68/PUP (SL L 335, 17.12.2011.). Prema mišljenju Vlade
RH, kao predlagača zakona, novim Obiteljskim zakonom pristupa se reformi obiteljskog zakonodavstva
kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri sustavno unaprijedila obiteljsko-pravna zaštita djece i odraslih osoba
s invaliditetom u materijalnom i u procesnom dijelu na način da se ispune međunarodno preuzete obveze

Pretplatite se na ING PSP

Republike Hrvatske, uvaže stavovi i upute Europskog suda za ljudska prava, posebice u odnosu na Republiku
Hrvatsku, te implementiraju suvremene međunarodne smjernice i preporuke, uzimajući pritom u obzir
mogućnosti kojima Republika Hrvatska u ovom trenutku raspolaže. Zakon je objavljen u Narodnim novinama
broj 75 od 20. lipnja 2014. Odredbe Obiteljskog zakona koje uređuju osnivanje Centra za posebno skrbništvo

Hrvatska pravna revija

stupile su na snagu 28. VI. 2014., dok glavnina Zakona stupa na snagu 1. IX. 2014., a odredbe koje se odnose
na obvezan prvi sastanak obiteljske medijacije prije pokretanja postupka radi razvoda braka koje stupaju na
snagu 1. I. 2015. Dana 1. rujna 2014. prestaje važiti Obiteljski zakon (Narodne novine, br. 116/03, 17/04,
136/04, 107/07, 57/11, 61/11 i 25/13).
Upravo “neobično” stupanje na snagu “novog” Obiteljskog zakona i prestanak važenja “starog” Obiteljskog
zakona (sadržano u završnim odredbama Obiteljskog zakona, članci 562. i 563.) izazvali su nikad bržu
reakciju Ustavnog suda Republike Hrvatske koji je u Izvješću o završnim odredbama (člancima 562. i 563.)
Obiteljskog zakona (Narodne novine, br. 75 od 20. lipnja 2014.) broj: U-X-3239/2014 od 3. srpnja 2014.
zauzeo stajalište da je isključivanje 98,4% odredaba Obiteljskog zakona od pravnog osnaženja (do 1. rujna
2014.) izravno suprotno stupanju na snagu tog Zakona 28. lipnja 2014., kako je ono određeno u prvom dijelu

IZDVAJAMO

njegova članka 563., te utvrđuje (iz razloga općeg interesa i zahtjeva pravne sigurnosti) da Obiteljski zakon
nije na snazi do 1. rujna 2014., osim njegovih članaka od 544. do 550. i članka 559. stavka 3.

Izbor iz ING Pregleda sudske prakse
■

OBITELJSKO PRAVO – UZDRŽAVANJE MALOLJETNE DJECE – KAD VIŠE OSOBA IMA
ISTOVREMENU OBVEZU UZDRŽAVANJA – UTVRĐIVANJE UKUPNOG IZNOSA SREDSTAVA
POTREBNIH ZA UZDRŽAVANJE – NAČIN ISPUNJAVANJA OBVEZE UZDRŽAVANJA
Novčani ekvivalent uzdržavanja
(Čl. 233. Obiteljskog zakona – Narodne novine, br. 116/03, 17/04, 136/04, 107/07 i 57/11).
Vrijedno su izjednačeni čuvanje, njega i skrb koju za dijete ulaže roditelj s kojim dijete živi, s novčanim
iznosom koji za uzdržavanje daje roditelj s kojim dijete ne živi.

■

OBITELJSKO PRAVO – ODNOSI RODITELJA I DJECE – O SUSRETIMA I DRUŽENJU S DJETETOM
Promjena prebivališta djeteta – preseljenje u Australiju – interes djeteta
(Čl. 89. st. 5. i čl. 100. st. 1. Obiteljskog zakona – Narodne novine, br. 116/03, 17/04, 136/04, 107/07,
57/11 i 61/11 te čl. 3., 9. i 12. Konvencije o pravima djeteta – Narodne novine – Međunarodni ugovori, br.
12/93).

Marija Butković
Pravni režim obavljanja
javnobilježničke djelatnosti
sukladno praksi Europskog
suda i pravu EU
Damir Jelušić
Vrste ugovora u hrvatskom
sportskom pravu
Sandra Cindrić
Provedba ovrhe na
novčanim sredstvima –
najčešće pogreške

Pretplatite se na
Hrvatsku pravnu reviju
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Ocijenjeno je da nije u interesu djeteta u dobi od pet godina da promijeni prebivalište preseljenjem majke
u Australiju koja se tamo seli radi napredovanja u struci.
Također je ocijenjeno da ne bi bilo u interesu djeteta ove dobi da se saslušava pred sudom o namjerama
preseljenja u Australiju jer bi se na taj način dijete dovelo u konflikt lojalnosti i stavilo u situaciju da treba
birati između roditelja.
Zakonom o izvlaštenju i određivanju naknade uređuje se sustav izvlaštenja, način utvrđivanja interesa
Republike Hrvatske u tom sustavu, tijela nadležna za provedbu postupka izvlaštenja, pripremne radnje i
postupak izvlaštenja, način određivanja naknade za izvlaštene nekretnine, način određivanja naknade za
nekretnine koje se po posebnom propisu smatraju izvlaštenima, te druga pitanja s tim u vezi.
Kao glavni razlog donošenja Zakona Vlada RH je u svom prijedlogu navela potrebu hitnog pokretanja
investicijskog ciklusa u Republici Hrvatskoj kao glavnog pokretača rasta i razvoja hrvatskoga gospodarstva i
stvaranje preduvjeta za povećanje investicija u hrvatsko gospodarstvo i unaprjeđenje uvjeta za gospodarenje

I za kraj malo smijeha
Mi mislimo na vaš ljetni odmor i kao mali
doprinos pripremama za opuštanje i
odmak od poslovne rutine odabrali smo
pregled zatipaka s kojima su se lektori
tijekom godine susretali i koji će vas,
vjerujemo, nasmijati:

dobrima od interesa za Republiku Hrvatsku.

Naredne novine (narodne)

Ključna novina u odnosu na dosadašnji Zakon o izvlaštenju (Narodne novine, br. 9/94, 35/94, 112/20 - Odluka

lokani izbori (lokalni)

Ustavnog suda Republike Hrvatske, 114/01, 79/06, 45/11 i 34/12) je utvrđivanje vrijednosti nekretnina prema

radni zločin (ratni)

posebnim propisima iz područja prostornog uređenja kojima će se, sukladno odredbi članka 196. stavka 6.

držani službenici (državni)

Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13), urediti način procjene vrijednosti nekretnina, način

duge pravne osobe (druge)

prikupljanja podataka i njihovu evaluaciju, kao i metode procjena nekretnina i druga pitanja s tim u vezi.

sočna tvrtka (točna)

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade objavljen je u Narodnim novinama broj 74 od 18. lipnja 2014. U

zemljišne četice (čestice)

istom je broju objavljena i Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina kojom je uređen način procjene vrijednosti

industrijska plitika (politika)

nekretnina.

5. svinja (svibnja)
zaštita dama (doma)
ozljedom na daru (radu)
osušen za kazneno djelo (osuđen)

Mali jezični savjetnik

ukupani prihodi (ukupni)
prozna opterećenja (porezna)

Imenice na -ista/-ist, -ta/-t

odluka o pranju ovca (novca)

Imenice na -ist i -t kojima se označuje vršitelj radnje pripadaju hrvatskomu standardnom jeziku, a imenice na
-ista i -ta mu ne pripadaju, npr.:

račun kod ovlaštene bake (banke)
koje stravi i prava (stvari)
prani sljednik (pravni)

atleta

>

atlet

finalista

>

finalist

okulista

>

okulist

biciklista

>

biciklist

internista

>

internist

violinista

>

violinist

prokurista

>

prokurist

pijanista

>

pijanist

specijalista

>

specijalist

idealista

>

idealist

mesno nadležni (mjesno)
stupaju na nagu (snagu)
panični postupak (parnični)
dvokatni rad (dvokratni)
pojedene države članice (pojedine)
sudac očinskog suda (općinskog)
panirani početak postupka (planirani)
u stavku dugom (drugom)
povlačenje tužne (tužbe)

Iako većina govornika hrvatskog jezika zna to pravilo i dosljedno ga provodi u nominativu, često se griješi kad
se te riječi upotrebljavaju u drugim padežima, npr.:
potpis prokuriste

>

potpis prokurista

idem specijalisti medicine rada

>

idem specijalistu medicine rada

Želimo Vam ugodne
ljetne praznike!

prečišćeni tekst (pročišćeni)
na probnom stadu (radu)
odredbe su otupile na snagu (stupile)
međurodna suradnja (međunarodna)
komunalna struktura glavnoga gada
(grada)

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

