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Ususret novoj 2015. godini –
Poziv na nastavak suradnje

Najava
savjetovanja

Kalendarska i radna godina je na izmaku. I ove godine nastavljen je zakonodavni bum – tijekom 2014. godine tijela javne vlasti donijela su više od 1700 općeobvezujućih propisa. Kada se pogledaju statistike, rekli
bismo uobičajeni hrvatski prosjek u zadnjih nekoliko godina, pa će tako, očekuje se, biti i u 2015. Dinamično
zakonodavstvo uvijek donosi brojna nova pitanja i nedoumice u radnim postupcima i poslovnim odlukama i
odnosima:
Koji propis regulira određeno pravno pitanje? Primjenjuju li se i kako pojedini provedbeni propisi? Kako
tumačiti pojedine odredbe? Kako riješiti nedoumice oko primjene propisa EU? I brojna druga...

I tu uskačemo mi – Pravni portal ingbiro.com s organiziranim informacijama svih izvora prava – interaktivnim sustavom svih aktualnih i relevantnih važećih pravnih informacija: propisa, sudskih odluka i stručnih članaka.
Na Pravnom portalu sadržano je cjelokupno
ažurirano zakonodavstvo RH koje u ovom trenutku
obuhvaća gotovo 30.000 propisa uključujući i propise EU na koje se propisi referiraju. Propisi su
organizirani i sistematizirani u veći broj pravnih
skupina/podskupina ovisno o prirodi i složenosti
problematike određenog pravnog područja pa se
mogu jednostavno pronalaziti pregledavanjem or-

ganiziranog stabla propisa te putem tražilice. Više
desetaka tisuća uredničkih poveznica između pojedinih propisa čini sustav propisa jedinstveno
povezanim i cjelovitim. Osim zakonodavstva na
Pravnom portalu moguće je pronaći i više od
15.000 principijelnih odluka hrvatskih i europskih
sudova te urednički odabrane stručne i znanstvene
članke iz svih pravnih i povezanih područja.

Svakodnevni revni rad uredničkog tima te mreže vanjskih stručnjaka na pravnim sadržajima koji se
objavljuju korisniku Pravnog portala osigurava brzi pronalazak relevantnih, pouzdanih i potpunih
pravnih informacija o određenom pravnom ili poslovnom pitanju.
– Savjetnici

od 1952.

Ovako duga tradicija daje nam za pravo vjerovati da smo i mi kroz vrijeme dobro pratili sve novine i prilagođavali
se promjenama te da je naša suradnja dosad bila uspješna.
Uvijek osluškujemo potrebe naših korisnika i nastojimo udovoljiti vašim zahtjevima, a sve kako bi vaš rad i
poslovanje u tako dinamičnom zakonodavnom okruženju bili što produktivniji – dakako uz pomoć Pravnog
portala, naših usluga i savjeta.
U okviru naše djelatnosti nastojimo vam osigurati dostupnost pouzdanih, organiziranih i točnih pravnih informacija, upoznati vas sa stavovima vodećih pravnih i ekonomskih stručnjaka o pojedinim pravnim pitanjima
te vam omogućiti neposrednu komunikaciju i interakciju s njima kako biste što prije dobili odgovore na sva
otvorena pitanja.
Upravo zato vas sa zadovoljstvom pozivamo na obnovu pretplate te nastavak i proširenje suradnje!

Pišite nam, zovite nas, bilo s kritikama bilo s prijedlozima – jer mi tako postajemo bolji, a vama rad lakši.
Urednički i savjetnički tim Inženjerskog biroa
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Tiskana izdanja
• ING Registar
• ING Pregled sudske prakse
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Program usavršavanja
iz područja javne nabave

UPOTPUNJAVANJE I
POJAŠNJENJE PONUDA
– NOVE DIREKTIVE
– ELEKTRONIČKA NABAVA
– ELEKTRONIČKA DRAŽBA

● 2. prosinca (utorak) 2014. ●
Sheraton Zagreb Hotel
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Pravni portal ingbiro.com
– za ispravne radne i poslovne odluke

Od police pune zakona,
časopisa, knjiga ...
do virtualne pravne knjižnice

Iskoristili smo mogućnosti
interneta, ali nismo upali u
zamku masovnosti informacija!
Pomna profesionalna selekcija
jamči relevantnost i pouzdanost
objavljenih pravnih informacija.
Više ...

Pravni portal
ingbiro.com
Pretplata:
prodaja@ingbiro.hr
pretplata@ingbiro.hr

Pravni portal ingbiro.com objedinjuje sve izvore prava sadržane u našim publikacijama
i osigurava korisniku brzu, provjerenu i potpunu informaciju o određenom pravnom ili
poslovnom pitanju.

Provjerite prednosti Pravnog portala ingbiro.com –
zatražite privremeno korisničko ime i zaporku za besplatno pretraživanje na:

registracija@ingbiro.hr

Na Pravni portal ingbiro.com pretplatite se ovdje.
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Tiskana izdanja – ING Registar,
ING Pregled sudske prakse i
Hrvatska pravna revija

ING Registar

ING Registar je jedinstveni priručnik koji već
58. godinu na jednostavan

Dostupan u tiskanom i
elektroničkom obliku

i brz način informira korisnike o svim važećim propisima Republike Hrvatske te o
sadržaju određenih službenih mišljenja i stručnih tumačenja

Pretplatite se na ING Registar

o primjeni propisa, sudskih odluka, stručnih članaka i knjiga.
Više...

ING Pregled sudske prakse
Dostupan u tiskanom i
elektroničkom obliku

ING Pregled sudske prakse po
izboru sudaca suradnika i Stručne
redakcije objavljuje pregled aktualnih odluka Ustavnog suda RH,
Vrhovnog suda RH, viših sudova RH i europskih sudova, iz svih područja
prava. Više...
Pretplatite se na ING PSP

Hrvatska pravna revija
Dostupna u tiskanom i
elektroničkom obliku
Hrvatska pravna revija
je časopis u kojem se
čitatelji mogu upoznati
s idejama, kritikama,
iskustvima i prijedlozima znanstvenika, afirmiranih praktičara i
obećavajućih mladih autora o raznim pitanjima primjene prava. Više...
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Pretplatite se na
Hrvatsku pravnu reviju

Na tiskana izdanja Inženjerskog biroa pretplatite se ovdje.
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Održana radionica iz prekršajnog prava

Nova izdanja

U organizaciji Inženjerskog biroa d.d. dana 18. studenoga održana je interaktivna radionica s dvije teme iz

ZBORNIK RADOVA
EKONOMSKA POLITIKA
HRVATSKE U 2015. GODINI

prekršajnog prava: temu OVLAŠTENI TUŽITELJI U PREKRŠAJNOM POSTUPKU predavao je Marko Rašo,
sudac Visokoga prekršajnog suda Republike Hrvatske, dok je predavanje na temu UTJECAJ PRISTUPANJA
Karmen Novak Hrgović, sutkinja Visokoga prekršajnog suda Republike Hrvatske.
Veliki odaziv sudionika radionice i rasprava koja je vođena na teme koje su predavane na radionici dokaz su
da u praksi, kada je riječ o, primjerice, ovlaštenim tužiteljima u prekršajnom postupku, još uvijek postoje dvojbe

Ekonomska politika Hrvatske u 2015. godini

REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI NA PREKRŠAJE IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA održala
ZBORNIK
RADOVA

348 stranica

Ekonomska
politika Hrvatske
u 2015. godini
12. – 14. studenoga 2014.
Grand Hotel Adriatic Opatija

oko toga tko su sve ovlašteni tužitelji, koja su njihova prava, ali i obveze.
S druge strane, pridruživanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska preuzela je i obvezu usklađivanja svojeg
prekršajnog prava, i procesnog i materijalnog, s pravom EU, pri čemu gotovo da nema područja društvenog i
gospodarskog života u kojima se ne primjenjuju pravni akti EU, čije nepoštivanje vrlo često znači i prekršajnu
odgovornost.
Inženjerski biro će i ubuduće putem radionica, kao dinamičnih formi edukacije, nastojati prezentirati teme koje

IZMJENE I DOPUNE
OVRŠNOG ZAKONA 2014.
279 stranica
Cijena: 367,50 kn
Nova cijena:
198,00 kn

su aktualne i životno važne za svakodnevnu praksu pravnika, ali i drugih struka.
ZAKON O RADU
88 stranica
Cijena:
50,00 kn

RADNI ODNOSI I
MATERIJALNA PRAVA
RADNIKA U ŠKOLSKIM
USTANOVAMA
217 stranica
Cijena: 210,00 kn
Nova cijena:
98,00 kn

NARUČITE
NOVA IZDANJA
I POGLEDAJTE
AKCIJU KNJIGA
Naručite online

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

