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PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI 
ZAKONA O UVOĐENJU EUROPSKOG DRUŠTVA - SOCIETAS EUROPEA (SE) I 

EUROPSKOG GOSPODARSKOG INTERESNOG UDRUŽENJA (EGIU) 

I. USTAVNA OSNOVA DONOŠENJA ZAKONA 

Ustavna osnova za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o uvođenju Europskog društva -
Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) sadržana je 
u odredbi članka 2. stavka 4. podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine", 
broj 85/10 -pročišćeni tekst, 05/14). 

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI 
ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI 

Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga 
interesnog udruženja (EGIU) („Narodne novine", broj 107/07) donesen je krajem 2007. 
godine, a počeo se primjenjivati danom prijema Republike Hrvatske u punopravno članstvo 
Europske unije 1. srpnja 2013. godine. Tim Zakonom uređuju se uvjeti i način provedbe 
Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 2157/2001 od 8. listopada 2001. o statutu Europskog društva -

Societas Europea (SE) i Uredbe Vijeća (EEZ-a) br.2137/85 od 25. srpnja 1985. o Europskom 
gospodarskom interesnom udruženju (EGIU). 

S obzirom na predložene izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima („Narodne 
novine", broj 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00 - Odluka Ustavnog 
suda Republike Hrvatske, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12 i 
68/13), kojima se napušta obveza objave u „Narodnim novinama", što se zamjenjuje objavom 
na internetskoj stranici sudskog registra, kao jednako brzim i transparentnim načinom objave 
koji je znatno jeftiniji, nužno je izmijeniti Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas 
Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU). 

III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA 

Za provedbu Zakona o izmjeni Zakona o uvođenju Europskog društva - Societas Europea 
(SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) nije potrebno osigurati 
dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. 

IV. PRIJEDLOG DA SE ZAKON DONESE PO HITNOM POSTUPKU 

Sukladno odredbi članka 204. stavka 1. Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne novine", broj 
81/13) predlaže se donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku. Osobito opravdani razlog za 
donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku je otklanjanje poremećaja u gospodarstvu, a s 
obzirom na to da je uz predložene izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima kojima 
se napušta obveza objave u „Narodnim novinama" nužno izmijeniti Zakon o uvođenju 
Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja 
(EGIU). 



KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI 
ZAKONA O UVOĐENJU EUROPSKOG DRUŠTVA - SOCIETAS EUROPEA (SE) I 

EUROPSKOG GOSPODARSKOG INTERESNOG UDRUŽENJA (EGIU) 

Članak 1. 

U Zakonu o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga 
gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) („Narodne novine", broj 107/07) u članku 5. 
riječi: „Izdavatelj »Narodnih novina«" zamjenjuju se riječima: „Registarski sud". 

Članak 2. 
Ovaj Zakon objavit će se u „Narodnim novinama", a stupa na snagu 1. studenoga 2015. 
godine. 



OBRAZLOŽENJE 

Uz članak 1. 
U predloženom članku zamjenjuje se dužnost izdavatelja „Narodnih novina" dužnošću 
registarskog suda da u roku od mjesec dana od dana kada objavi podatke o SE iz članka 14. 
Uredbe iste proslijedi Uredu za službene publikacije Europskih zajednica s obzirom na to da 
se predloženim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima napušta obveza 
objave u „Narodnim novinama", što se zamjenjuje objavom na internetskoj stranici sudskog 
registra. 

Uz članak 2. 
Predloženim člankom propisuje se dan stupanja na snagu zakona. 

TEKST ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJA SE MIJENJA 

Objava podataka u Službenom listu Europske unije 

Članak 5. 
Izdavatelj »Narodnih novina« dužan je u roku od mjesec dana od dana kada objavi podatke o 
SE iz članka 14. Uredbe iste proslijediti Uredu za službene publikacije Europskih zajednica. 


