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VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 178. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu upućujem, 
radi davanja mišljenja, Prijedlog zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori, koji je 
predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Klub zastupnika SDP-a, aktom od 30. ožujka 2017. 
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora, Klub zastupnika SDP-a podnosi Prijedlog zakona o 
Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Za predstavnike Kluba zastupnika SDP-a koji će u njegovo ime 
sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela određeni su zastupnici 
Davor Bernardič, Gordan Maras, Siniša Hajdaš Dončić, Mihael Zmajlovič, Damir 
Mateljan.
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KLUB ZASTUPNIKA SDP-a U HRVATSKOM SABORU

PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

Zagreb, ožujak 2017.



USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONAI.

Ustavna osnova za donošenje Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (dalje u 
tekstu: Komora) sadržana je u članku 2. stavku 4., a u svezi sa člankom 49. Stavkom 3. 
Ustava Republike Hrvatske.

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

1. Ocjena stanja

Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori (Narodne novine, br. 66/91 i 73/91), usvojen 
je 1991. te su njime uređena temeljna pitanja funkcioniranja Hrvatske gospodarske komore 
kao što su; članstvo u Komori, zadače i ciljevi, način rada i izbor članova Skupštine i 
Upravnog odbora.

Imajući u vidu protek vremena od donošenja navedenog zakona, kao i nove okolnosti 
na tržištu i potrebe za drugačijim rješenjima u području organiziranja poduzetnika u Hrvatskoj 
i djelokrugu rada Komore, Kluba zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru kao predlagatelj 
ovoga Zakona ukazuje da se pojavila potreba za donošenjem novog zakona koji će na 
sustavan, sveobuhvatan i moderan način poboljšati postojeća zakonska rješenja s ciljem 
unapređenja poduzetničkog okruženja u Republici Hrvatskoj te otklanjanja nedostataka 
utvrđenih kroz višegodišnju primjenu postojećih rješenja.

Pravna stečevina Europske unije ne poznaje jedinstven model i način uređenja 
komorskog organiziranja poduzetnika već način njihova ustroja prepušten zakonodavnom 
uređenju države članice. Imajući u vidu navedenu slobodu uređivanja nacionalnog 
komorskog modela, većina država članica Europske unije odlučila se na primjenu modela 
dobrovoljnog komorskog organiziranja pa takav model postoji u sljedećim državama 
članicama Europske unije; Belgija, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Irska, Italija, 
Luksemburg, Poljska, Slovačka, Slovenija, Španjolska i Švedska.

Hrvatska gospodarska komora (dalje u tekstu: HGK) o sada je bila ustrojena po 
javno-pravnom modelu organizacije koji je propisivao obvezno članstvo za sve pravne i 
fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a 
samim time je i svim tim subjektima bila nametnuta i obveza plaćanja članarine u Komori.

Kao što smo već naveli predloženi model, koji propisuje dobrovoljno članstvo za 
poduzetnike predstavlja u Europskoj uniji pretežiti način udruživanja poduzetnika.

Imajući u vidu potrebu poboljšanja poduzetničke klime, olakšanja poslovanja 
poduzetnicima te smanjenja troškova njihova poslovanja. Republika je Hrvatska proteklih 
nekoliko godina uložila velike napore radi pojednostavljenja poslovanja i uklanjanja 
administrativnih prepreka u poslovanju.

Također, Vlada Republike Hrvatske je kroz koordinaciju i sudjelovanje Republike 
Hrvatske u Europskom semestru i radnu skupina za poslovnu klimu i privatne investicije 
sustavno radila na pojednostavljenju poslovanja u smislu smanjenja, odnosno ukidanja 
parafiskalnih nameta, a posebno za mikro i mali sektor što je poticajno djelovalo na 
gospodarski razvoj te na izlazak hrvatskog gospodarstva iz ekonomske krize tijekom 2015.



godine. Izrađen je i Registar parafiskalnih nameta u kojem u svakom trenutku možemo 
kontrolirati koliki je parafiskalni pritisak na naše poduzetnike.

Sukladno svemu navedenom, uvođenje instituta dobrovoljnog članstva u HGK 
predstavlja daljnji korak u smanjenju parafiskalnog pritiska na naše poduzetnike.

S druge strane, imajući u vidu postojeći status HGK, imovinu kojom raspolaže te 
činjenicu da će u novim okolnostima ipak postojati znatan broj poduzetnika koji će vidjeti svoj 
interes za dobrovoljnim članstvom u HGK, smatramo da funkcioniranje HGK neće biti 
dovođeno u pitanje, dok će dobrovoljnost članstva predstavljati dodatan poticaj HGK-u za 
daljnji razvoj usluga i aktivnosti s ciljem zadovoljavanja potreba korisnika usluga te veće 
ekonomičnosti poslovanja.

Također, Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru smatra da se kroz dosadašnje 
poslovanje HGK ukazala potreba jasnijeg i transparentnijeg načina funkcioniranja njezinih 
tijela te se ovim zakonom predlaže uvesti osnovne kriterije oko načina izbora, sastava i 
odgovornosti istih u cilju postizanja optimalnog funkcioniranja komore.

2. Osnovna pitanja koja se trebaju urediti zakonom

uvođenje instituta dobrovoljnog članstva;

definiranje djelokruga rada Hrvatske gospodarske komore;

definiranje tijela Komore, njihovog sastava, načina izbora, 
odgovornosti;

nadležnosti i

propisivanje upravnog nadzora nad radom tijela komore od strane Ministarstva 
gospodarstva;

obveze Komore da jednom godišnje izrađuje i dostavlja izvješće o svom radu na 
usvajanje Vladi Republike Hrvatske, putem Ministarstva gospodarstva;

propisivanje obveze ustrojavanja posebne organizacijske jedinice koja će obavljati 
nadzor nad radom regionalnih komora prema godišnjem planu provođenja 
nadzora kojeg utvrđuje Skupština komore;

definiranje izvora financiranja Hrvatske gospodarske komore na način da se 
propisuje da se sredstva potrebna za rad komore osiguravaju iz sredstava 
ostvarenih obavljanjem vlastite djelatnosti, članarina, prihoda od imovine, prihoda 
od tržišnih aktivnosti te drugih izvanrednih prihoda (darovi, sponzorstva, donacije i
si.).

3. Posljedice koje će donošenjem zakona proisteći

uvođenje dobrovoljnosti članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori predstavljat će 
oblika rasterećenja poduzetnika od plaćanja parafiskalnih nameta;

uvođenjem instituta dobrovoljnog članstva HGK će poboljšati kvalitetu i opseg 
svojih usluga u korist gospodarskih subjekata sa ciljem prepoznavanja koristi 
članstva od poduzetnika te će povećati komercijalizaciju vlastite imovine kao 
izvora financiranja te će se uspostaviti učinkovitija organizacija poslovanja;



osigurat će se pravičnija zastupljenost članova u Skupštini HGK po teritorijalnom i 
granskom kriteriju te po kriteriju veličine poduzetnika (članova);

visina članarine koju plaćaju članovi biti će utvrđena razmjerno visini ukupnih 
prihoda i broja zaposlenih svakog pojedinog člana u godini koja prethodi godini u 
kojoj je nastala obveza plaćanja članarine;

transparentnije upravljanje imovinom komore i redovito financijsko izvještavanje.

Novi zakonodavni okvir trebao bi inicirati poboljšanje kvalitete usluga HGK kako bi 
privukla što veći broj poduzetnika u članstvo. Predviđa se da će se poboljšanjem usluga koje 
će Hrvatska gospodarska komora pružati, postići i bolji rezultati poduzetnika članova 
Hrvatske gospodarske komore, a što će se odraziti u konačnici i na rast BDP-a te na prihode 
državnog proračuna.

III. OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Za provođenje ovoga Zakona nije potrebno osigurati sredstva iz državnog proračuna.



PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ 
GOSPODARSKOJ KOMORI

Članak 1.

(1) Hrvatska gospodarska komora je samostalna stručno-poslovna organizacija, koja 
promiče, zastupa i usklađuje zajedničke interese svojih članova pred drugim tijelima u 
zemlji i inozemstvu.

(2) Hrvatska gospodarska komora ima svojstvo pravne osobe.

Članak 2.

(1) Članovi Hrvatske gospodarske komore mogu biti sve pravne i fizičke osobe koje 
obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjedištem na području Republike Hrvatske.

(2) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost postaju članovima 
Hrvatske gospodarske komore na vlastiti zahtjev danom upisa u evidenciju članova 
Hrvatske gospodarske komore.

(3) U Hrvatsku gospodarsku komoru mogu se učlaniti i organizacije koje obavljaju 
društvenu djelatnost, profesionalna i stručna društva i udruženja, te druge 
organizacije koje svojom djelatnošču unapređuju rad i poslovanje gospodarskih 
subjekata.

(4) Mirovanje i prestanak članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori određuje se Statutom 
Hrvatske gospodarske komore.

(5) Poduzetništvo u smislu ovog Zakona predstavljaju mikro, mali, srednji i veliki 
poduzetnici, sukladno odredbama Zakona o računovodstvu.

(6) Ukoliko nije drugačije propisano ovim Zakonom, na Hrvatsku gospodarsku komoru 
primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju ustanove

Članak 3.

Zadaće i poslovi Hrvatske gospodarske komore su:

1. usklađivanje interesa članova Hrvatske gospodarske komore i zastupanje članova 
kod oblikovanja mjera ekonomske politike i izrade zakonskih i podzakonskih 
akata;

2. procjena učinaka postojećih i predlaganje novih mjera za jačanje konkurentnosti 
hrvatskog gospodarstva odgovarajućim tijelima državne uprave;

3. unapređivanje razvoja poduzetništva;
4. podrška članovima u internacionalizaciji poslovanja;
5. podrška članovima u uključivanju u globalne lance vrijednosti i lance nabave;
6. podrška članovima u aktivnostima istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija;



7. podrška jačanju financijskih mehanizama;
8. podrška umrežavanju poslovnog sektora i razvoju poslovnih klastera;
9. jačanje informacijskog sustava Hrvatske gospodarske komore u cilju informiranja 

članica i učinkovite komunikacije;
10. vođenje evidencije registriranih trgovačkih društava;
11. poticanje razvoja poslovnih potpornih institucija i pružanje poslovnih usluga 

članovima;
12. podrška članovima u dostizanju propisanih normi i standarda kvalitete poslovanja;
13. podrška aktivnostima informatizacije poslovnog sektora i praćenje standardizacije 

hardvera, softvera i komunikacije;
14. usklađivanje gospodarskih i društvenih interesa s područja održivog razvoja;
15. priprema, sklapanje i praćenje primjene kolektivnih ugovora;
16. izdavanje mišljenja o bonitetu svojih članova;
17. poduzimanje mjera za poticanje i razvijanje dobrih poslovnih običaja i poslovnog 

morala;
18. pružanje usluga cjeloživotnog obrazovanja;
19. pružanje pomoći prilikom osnivanja novih i transformacije postojećih trgovačkih 

društava;
20. rješavanje tekućih pitanja članova od značaja za obavljanje gospodarskih 

djelatnosti;
21. ustrojavanje baze domaćih i međunarodnih natječaja
22. obavljanje drugih zadataka određenih Statutom Hrvatske gospodarske komore.

Članak 4.

(1) Tijela Hrvatske gospodarske komore su; Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i 
Predsjednik.

(2) Način izbora tijela, njihov sastav i djelokrug rada uređuje se ovim Zakonom i Statutom 
Hrvatske gospodarske komore.

Članak 5.

(1) Skupština Hrvatske gospodarske komore (u daljnjem tekstu: Skupština) je najviše 
tijelo upravljanja, a čine ju izabrani predstavnici članova Hrvatske gospodarske 
komore.

(2) U Skupštini ima ukupno 71 predstavnika koji se biraju na mandat od četiri godine, sa 
mogućnošću ponovnog izbora.

(3) Predstavnike u Skupštini biraju članovi Hrvatske gospodarske komore neposredno na 
izborima. Svaki član ima najmanje jedan glas, a broj glasova svakog pojedinog člana 
utvrđuje Skupština razmjerno visini članarine koju plaća.

(4) U Skupštini treba biti osigurana teritorijalna i granska zastupljenost članova Hrvatske 
gospodarske komore te zastupljenost članova prema veličini članova Hrvatske 
gospodarske komore na način da Skupštinu čine: po jedan je predstavnik u Skupštini 
iz svake županije (ukupno 21 predstavnik u Skupštini), najmanje 15 % predstavnika u 
Skupštini su predstavnici srednjih gospodarskih subjekata te najmanje 15 % 
predstavnika u Skupštini su predstavnici mikro i malih gospodarskih subjekata.

(5) Ukoliko predstavnik u Skupštini prestane biti član Hrvatske gospodarske komore prije 
isteka mandata od četiri godine, isti prestaje biti predstavnik u Skupštini danom 
prestanka njegova članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori te će se izabrati novi 
član Hrvatske gospodarske komore kao predstavnik u Skupštini. Mandat



novoimenovanog predstavnika u Skupštini traje do isteka mandata ranije imenovanih 
predstavnika u Skupštini.

(6) Skupština može donositi odluke ukoliko na sjednici prisustvuje više od polovine svih 
predstavnika u Skupštini, a odluke donosi većinom glasova prisutnih predstavnika u 
Skupštini.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka za donošenje odluka o izmjenama ili dopunama 
Statuta Hrvatske gospodarske komore, načinu izračuna i iznosu članarine potrebna je 
većina glasova svih predstavnika u Skupštini, a za donošenje odluka o raspolaganju 
imovinom u vlasništvu Hrvatske gospodarske komore potrebna je tročetvrtinska većina 
glasova svih predstavnika u Skupštini.

(8) Skupština:

1. donosi Statut i druge opće akte Hrvatske gospodarske komore;
2. donosi temeljne odrednice za program rada;
3. donosi financijski proračun;
4. odlučuje o raspisivanju izbora, utvrđuje kriterije i način provedbe izbora te 

postupak
imenovanja predstavnika Skupštine, a koju ovlast ne može prenijeti na druga 
tijela Hrvatske gospodarske komore;

5. odlučuje 0 raspisivanju natječaja za izbor Predsjednika Hrvatske gospodarske 
komore i donosi odluku o imenovanju i razrješenju Predsjednika Hrvatske 
gospodarske komore, a koju ovlast ne može prenijeti na druga tijela Hrvatske 
gospodarske komore, te obavlja izbore i razrješenja u skladu sa ovim 
Zakonom i Statutom Hrvatske gospodarske komore;

6. odlučuje o osnivanju i ukidanju regionalnih komora;
7. odlučuje 0 osnivanju i ukidanju predstavništava Hrvatske gospodarske komore 

u inozemstvu;
8. odlučuje 0 stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina u vlasništvu Hrvatske 

gospodarske komore bez obzira na vrijednost, te obvezno odlučuje o 
sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 
5.000.000,00 kuna, a na prijedlog Upravnog odbora Hrvatske gospodarske 
komore odlučuje i o pravnim poslovima čija je pojedinačna vrijednost manja 
od 5.000.000,00 kuna.

9. donosi odluku o vrstama usluga i utvrđivanju visine iznosa naknade za 
pruženu uslugu koja se primjenjuje na članove Hrvatske gospodarske komore 
i odluku 0 utvrđivanju visine iznosa naknade za pruženu uslugu koja se 
primjenjuje na ostale pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku 
djelatnost, a nisu članovi Hrvatske gospodarske komore;

10. donosi odluku o usvajanju Izvješća o radu Hrvatske gospodarske komore 
Predsjednika Hrvatske gospodarske komore;

11. donosi odluku o potvrđivanju Kodeksa poslovne etike;
12. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i Statutom Hrvatske 

gospodarske komore.



Članak 6.

(1) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore (u daljnjem tekstu: Upravni odbor) 
upravlja radom Hrvatske gospodarske komore i za svoj rad odgovara Skupštini.

(2) Odluku 0 izboru i razrješenju predsjednika, zamjenika i članova Upravnog odbora 
donosi Skupština.

(3) Upravni odbor ima predsjednika, zamjenika i 7 članova.

(4) Predsjednik Upravnog odbora je Predsjednik Hrvatske gospodarske komore.

(5) Upravni odbor:

1. provodi odluke i zaključke Skupštine;
2. utvrđuje prijedloge Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
3. predlaže odluke, zaključke i stavove, te daje mišljenja o pitanjima o kojima će 

Skupština raspravljati;
4. utvrđuje i usklađuje interese članova;
5. donosi opće akte čije donošenje nije u djelokrugu Skupštine;
6. obavlja izbore, imenovanja i razrješenja u skladu sa Statutom Hrvatske 

gospodarske komore;
7. odlučuje 0 prigovorima na pojedinačne akte donesene u izvršavanju javnih 

ovlaštenja;
8. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i 

gospodarske komore.
Statutom Hrvatske

Članak 7.

(1) Nadzorni odbor Hrvatske gospodarske komore (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) 
ima predsjednika i 4 člana.

(2) Odluku 0 izboru i razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora donosi 
Skupština.

(3) U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi Skupštine i Upravnog odbora.

(4) Nadzorni odbor:

1. nadzire provođenje Statuta i drugih općih akata Hrvatske gospodarske 
komore i ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Hrvatske 
gospodarske komore;

2. nadzire materijalno i financijsko poslovanje Hrvatske gospodarske komore i 
raspolaganje sredstvima Komore i podnosi Skupštini godišnje izvješće o 
obavljenom nadzoru;

3. nadzire izvršavanje prava i obveza stručne službe Hrvatske gospodarske 
komore, sukladno Statutu i drugim općim aktima Hrvatske gospodarske 
komore;

4. daje suglasnost na Izvješće Predsjednika Hrvatske gospodarske komore o 
radu Hrvatske gospodarske komore;

5. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i Statutom Hrvatske 
gospodarske komore.



članak 8.

(1) Predsjednik Hrvatske gospodarske komore (u daljnjem tekstu; Predsjednik HGK) 
predstavlja i zastupa Hrvatsku gospodarsku komoru i odgovoran je za zakonitost 
njenog rada.

(2) Predsjednik HGK za svoj rad odgovara Skupštini i Nadzornom odboru, a po isteku 
svake poslovne godine podnosi Izvješće o radu Skupštini i Nadzornom odboru.

(3) Predsjednik HGK se bira javnim natječajem na mandat od četiri godine i može biti 
izabran na mjesto Predsjednika HGK najviše dva puta za redom.

(4) Ukoliko Predsjednik HGK bude iz bilo kojeg razloga razriješen dužnosti Predsjednika 
HGK prije isteka mandata od četiri godine Skupština će imenovati novog Predsjednika 
HGK u roku od 60 dana od dana razrješenja ranijeg Predsjednika HGK, a sve 
sukladno odredbama ovog Zakona o izboru Predsjednika HGK. Mandat 
novoimenovanog Predsjednika HGK traje do isteka mandata ranije imenovanog 
Predsjednika HGK. Skupština če do imenovanja novog Predsjednika HGK imenovati 
vršitelja dužnosti Predsjednika HGK, ali ne dulje od jedne godine.

(5) Za Predsjednika HGK može biti izabrana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

1. da se radi o uglednom gospodarstveniku ili stručnjaku iz područja 
gospodarstva;

2. da ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Republike Hrvatske;
3. da ima završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

specijalistički diplomski stručni studij, odnosno visoku stručnu spremu 
sukladno propisu kojim se uređuje znanstvena djelatnost i visoko 
obrazovanje;

4. da ima najmanje petnaest godina radnog staža;
5. da ima najmanje deset godina uspješnog rada na višim izvršnim ili 

strateškim upravljačkim pozicijama u gospodarstvu;
6. da ima aktivno znanje jednog stranog jezike jezika u govoru i pismu;
7. da nije osuđivana za kaznena djela protiv gospodarstva.

Članak 9.

Članovi Hrvatske gospodarske komore ostvaruju svoje interese u Hrvatskoj gospodarskoj 
komori neposredno u strukovnim grupama i posredno preko svojih izabranih predstavnika u 
Skupštini i drugim oblicima organiziranja i rada utvrđenim Statutom Hrvatske gospodarske 
komore.

Članak 10.

(1) Hrvatska gospodarska komora obavlja javne ovlasti koje su joj prenesene u nadležnost 
ovim Zakonom i drugim posebnim zakonima.

(2) Potvrde, uvjerenja i druge isprave koje Hrvatska gospodarska komora izdaje u 
izvršavanju javnih ovlasti su javne isprave.



Članak 11.

Hrvatska gospodarska komora surađuje s drugim komorama i odgovarajućim udruženjima u 
zemlji i inozemstvu.

Članak 12.

Hrvatska gospodarska komora ima pravo davanja primjedbi i prijedloga tijelima državne 
vlasti i tijelima državne uprave u postupku donošenja zakona i drugih propisa iz područja 
gospodarstva, naročito:
- sudjelujući u radu radnih skupina za izradu zakonskih i podzakonskih prijedloga od interesa 
za njezine članove
- davanjem mišljenja, prijedloga i primjedaba na prijedloge zakona i podzakonskih akata te 
upućivanjem inicijativa za podnošenje amandmana na konačne prijedloge zakona.

Članak 13.

(1) Hrvatska gospodarska komora ima Statut koji donosi skupština uz suglasnost čelnika 
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo.

(2) Statutom Hrvatske gospodarske komore uređuju se u skladu s odredbama ovog Zakona 
osobito; način ostvarivanja interesa članova; prava, obveze i odgovornosti članova; oblici 
organiziranja i rada; tijela, njihov djelokrug, sastav, broj članova, način biranja, 
imenovanja i trajanje mandata; način odlučivanja; sadržaj i oblici ostvarivanja suradnje s 
komorama u zemlji i inozemstvu, tijelima vlasti i drugim organizacijama; javnost rada i 
informiranje; osiguranje sredstava za rad; način organiziranja i zadaci stručne službe; 
postupak donošenja Statuta i drugih općih akata te druga pitanja određena ovim 
Zakonom.

(3) Statut Hrvatske gospodarske komore objavljuje se u "Narodnim novinama".

Članak 14.

(1) Hrvatska gospodarska komora osniva regionalne komore kao oblik organiziranja i 
djelovanja Hrvatske gospodarske komore na određenom užem području Republike 
Hrvatske. Regionalne komore su sastavni dio Hrvatske gospodarske komore, s 
položajem i ovlaštenjima utvrđenim ovim zakonom i Statutom Hrvatske gospodarske 
komore.

(2) Regionalna komora obuhvaća Statutom Hrvatske gospodarske komore utvrđeno 
područje koje čini više prostorno povezanih općina.

Članak 15.

(1) Upravni nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju 
njega provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo.



(2) Središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo obavlja nadzor na temelju 
dokumentacije zatražene od Hrvatske gospodarske komore, te putem uvida u 
dostavljena izvješća Hrvatske gospodarske komore o obavljenim nadzorima.

(3) Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo u provedbi upravnog 
nadzora utvrdi da postoje propusti ili nepravilnosti u radu tijela Hrvatske gospodarske 
komore u obavljanju javnih ovlasti, poduzet će mjere radi otklanjanja istih.

(4) U provedbi nadzora središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo može 
zahtijevati izvješća, podatke, materijale i druge obavijesti od regionalnih komora.

(5) Hrvatska gospodarska komora je obvezna ustrojiti posebnu organizacijsku jedinicu koja 
će obavljati nadzor nad radom regionalnih komora prema godišnjem planu provođenja 
nadzora kojeg utvrđuje Skupština.

Članak 16.

(1) Hrvatska gospodarska komora jednom godišnje izrađuje Izvješće o svom radu i dostavlja 
na usvajanje Vladi Republike Hrvatske, putem središnjeg tijela državne uprave 
nadležnog za gospodarstvo.

(2) Rad Hrvatske gospodarske komore je javan. Hrvatska gospodarska komora ima obvezu 
javnog objavljivanja financijskih izvješća o svom poslovanju kao i drugih izvješća po 
izvršenim projektima na svojim mrežnim stranicama.

Članak 17.

Hrvatska gospodarska komora može osnivati svoja predstavništva u inozemstvu uz 
suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 18.

Hrvatska gospodarska komora može u suradnji sa stranim osobama osnivati mješovite 
komore sa sjedištem u zemlji ili inozemstvu.

Članak 19.

(1) Pri Hrvatskoj gospodarskoj komori postoji sud časti. Sud časti odlučuje o povredama 
dobrih poslovnih običaja u obavljanju gospodarskih djelatnosti i prometa robe i usluga u 
prometu robe na područje Hrvatske gospodarske komore, o neizvršavanju obveza 
članova Hrvatske gospodarske komore i povredama statuta i općih akata Hrvatske 
gospodarske komore.

(2) Statutom Hrvatske gospodarske komore ili drugim općim aktom Skupštine uređuje se 
način izbora, nadležnost suda časti i mjere koje može izreći, sastav i organizacija suda 
časti te postupak pred sudom časti.

Članak 20.

(1) Pri Hrvatskoj gospodarskoj komori postoji Stalno izbrano sudište.



(2) Fizičke ili pravne domaće ili strane osobe (fizičke osobe s prebivalištem ili trajnim 
boravištem u inozemstvu, odnosno pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu) mogu 
ugovoriti nadležnost Stalnog izbranog sudišta iz stavka 1. ovoga članka za posredovanje 
radi mirenja ili za odlučivanje u sporovima o pravima kojima mogu slobodno raspolagati 
ako zakonom nije određeno da za odlučivanje o određenoj vrsti tih sporova postoji 
isključiva nadležnost redovnog suda.

(3) Pravorijek izbranog suda i Stalnog izbranog sudišta je konačan i među strankama ima 
snagu pravomoćne presude redovnog suda.

(4) Statutom ili drugim općim aktom Hrvatske gospodarske komore koji se objavljuje u 
"Narodnim novinama" uređuju se nadležnost, sastav i organizacija Stalnog izbranog 
sudišta i izbranog suda te pravila o postupku pred izbranim sudom u sporovima bez 
međunarodnog elementa i u sporovima s međunarodnim elementom.

Članak 21.

(1) Sredstva potrebna za rad Hrvatske gospodarske komore osiguravaju se iz sredstava 
ostvarenih obavljanjem vlastite djelatnosti, članarina, prihoda od imovine, prihoda od 
tržišnih aktivnosti te drugih izvanrednih prihoda (darovi, sponzorstva, donacije i si.).

(2) Članarina iz stavka 1. ovog članka obavezna je za sve članove i uplaćuje se na račun 
Hrvatske gospodarske komore, a određuje se razmjerno visini ukupnih prihoda i broja 
zaposlenih svakog pojedinog člana u godini koja prethodi godini u kojoj je nastala obveza 
plaćanja članarine.

(3) Odluku o načinu utvrđivanja visine te rokovima plaćanja članarine donosi Skupština.

Članak 22.

(1) Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova Hrvatska 
gospodarska komora ima Stručnu službu.

(2) Akte o organizaciji i radu stručne službe donosi nadležno tijelo Hrvatske gospodarske 
komore u skladu sa ovim Zakonom i Statutom Hrvatske gospodarske komore.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Skupština raspisuje i provodi izbore za prvu Skupštinu u skladu sa odredbama članka 5. 
ovog Zakona, u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovog Zakona.

(2) Prvu sjednicu Skupštine konstituirane sukladno odredbama iz stavka 1. ovog članka 
sazvat će Predsjednik HGK najkasnije u roku od 30 dana od provedenih izbora za 
Skupštinu.



(3) Skupština će u skladu sa odredbama ovog Zakona u roku od 60 dana od održavanja 
konstituirajuće sjednice imenovati članove Nadzornog odbora i Upravnog odbora te 
raspisati javni natječaj i imenovati Predsjednika HGK.

(4) Skupština če u obavljanju svojih zadaća iz ovog članka koristiti sredstva Hrvatske 
gospodarske komore i baze podataka nadležnih tijela i institucija.

Članak 24.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjedištem na području 
Republike Hrvatske, a koje su na dan stupanja na snagu ovog Zakona evidentirane kao 
članovi Hrvatske gospodarske komore, mogu podnijeti zahtjev za ispis iz Hrvatske 
gospodarske komore od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 25.

Hrvatska gospodarska komora dužna je uskladiti organizaciju. Statut Hrvatske gospodarske 
komore i druge opće akte s odredbama ovog Zakona u roku od 90 dana od dana 
konstituiranja Skupštine.

Članak 26.

Na dan stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj 
komori ("Narodne novine" br. 66/91 i 73/91).

Članak 27.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".



OBRAZLOŽE NJ E

Uz članak 1.

Ovim člankom propisano je da je Hrvatska gospodarska komora samostalna stručno- 
poslovna organizacija, koja promiče, zastupa i usklađuje zajedničke interese svojih članova 
pred drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.

Također, propisano je da Hrvatska gospodarska komora ima svojstvo pravne osobe.

Nadalje, definira se da Poduzetništvo u smislu ovog Zakona predstavljaju mikro, mali, srednji 
i veliki poduzetnici, a veličina je definirana sukladno odredbama Zakona o računovodstvu te 
se utvrđuje da ukoliko nije drugačije propisano ovim Zakonom, na Hrvatsku gospodarsku 
komoru primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju ustanove.

Uz članak 2.

Odredba ovoga članka propisuje da članovi Hrvatske gospodarske komore mogu biti pravne i 
fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjedištem na području Republike 
Hrvatske.

Također, propisuje se dobrovoljno članstvo za sve poduzetnike.

Poduzetnici mogu postati članovima Hrvatske gospodarske komore na vlastiti zahtjev danom 
upisa u evidenciju članova Hrvatske gospodarske komore.

Nadalje, propisuje se da se u Hrvatsku gospodarsku komoru mogu učlaniti i organizacije koje 
obavljaju društvenu djelatnost, profesionalna i stručna društva i udruženja, te druge 
organizacije koje svojom djelatnošču unapređuju rad i poslovanje gospodarskih subjekata te 
da se mirovanje i prestanak članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori propisuje Statutom.

Uz članak 3.

Ovaj članak definira djelokrug rada Hrvatske gospodarske komore.

Uz članak 4.

Odredba ovoga članka propisuje da su tijela Hrvatske gospodarske komore; Skupština, 
Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik, a da se način izbora tijela Hrvatske 
gospodarske komore, njihov sastav i djelokrug rada utvrđuje ovim Zakonom i Statutom 
Hrvatske gospodarske komore.

Uz članak 5.

Ovime člankom propisuju se da je Skupština Hrvatske gospodarske komore najviše tijelo 
odlučivanja, te daju čine izabrani predstavnici članova Hrvatske gospodarske komore.

Također, propisuje se da Skupština ima ukupno 71 člana koji se biraju na mandat od četiri 
godine, sa mogučnošču ponovnog izbora na isto vremensko razdoblje.

Nadalje, članove Skupštine više ne predlažu gospodarska vijeća već se propisuje da članove 
Skupštine biraju članovi Hrvatske gospodarske komore neposredno na izborima. Dakle, radi 
se 0 neposrednim izborima svih članova. Svaki član ima najmanje jedan glas, a broj glasova 
svakog pojedinog člana utvrđuje Skupština razmjerno visini članarine koju plaća.



u Skupštini treba biti osigurana teritorijalna i granska zastupljenost članova te zastupljenost 
članova prema veličini članova na način da Skupštinu čine; po jedan član iz svake županije 
(ukupno 21 član), najmanje 15 % članova Skupštine predstavnici srednjih gospodarskih 
subjekata te najmanje 15 % predstavnici mikro i malih gospodarskih subjekata.

Nadalje, definira se da ukoliko član Skupštine prestane biti član Hrvatske gospodarske 
komore prije isteka mandata od četiri godine, isti prestaje biti član Skupštine danom 
prestanka njegova članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori te če se izabrati novi član 
Hrvatske gospodarske komore. Mandat novoimenovanog člana traje do isteka mandata 
ranije imenovanih članova Skupštine.

Skupština može donositi odluke ukoliko na sjednici prisustvuje više od polovine svih članova 
Skupštine, a odluke donosi večinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Također, definira se da je iznimno za donošenje odluka o izmjenama ili dopunama Statuta, 
načinu izračuna i iznosu članarine potrebna je većina svih glasova Skupštine, a za 
donošenje odluka o raspolaganju imovinom u vlasništvu Hrvatske gospodarske komore 
potrebna je tročetvrtinska većina svih glasova Skupštine.

U ovom članku definiraju se zadače i poslovi Skupštine Hrvatske gospodarske komore.

Uz članak 6.

Odredbe ovoga članka propisuju da Upravni odbor upravlja poslovima Komore i za svoj rad 
odgovara Skupštini te da Odluku o izboru i razrješenju predsjednika, zamjenika i članova 
Upravnog odbora donosi Skupština.

Također, definira se da Upravni odbor ima predsjednika, zamjenika i 7 članova, a da je 
Predsjednik upravnog odbora Predsjednik Hrvatske gospodarske komore;

Nadalje, propisuje se djelokrug rada Upravnog odbora Hrvatske gospodarske komore.

Uz članak 7.

Ovaj članak definira da Nadzorni odbor Hrvatske gospodarske komore ima predsjednika i 4 
člana te da Odluku o izboru i razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora donosi 
Skupština.

Također, propisuje se da u Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi Skupštine i Upravnog 
odbora.

Ovaj članak propisuje djelokrug rada Nadzornog odbora Hrvatske gospodarske komore.

Uz članak 8.

Ovim člankom propisano je da Predsjednik Hrvatske gospodarske komore predstavlja i 
zastupa Hrvatsku gospodarsku komoru i daje odgovoran za zakonitost njenog rada.

Također, definirano je da Predsjednik Hrvatske gospodarske komore za svoj rad odgovara 
Skupštini Hrvatske gospodarske komore i Nadzornom odboru komore, a po isteku svake 
poslovne godine podnosi Izvješće o radu Skupštini Hrvatske gospodarske komore i 
Nadzornom odboru Hrvatske gospodarske komore.



Predsjednik Hrvatske gospodarske Komore bira se javnim natječajem na mandat od četiri 
godine i može biti izabran na mjesto predsjednika Hrvatske gospodarske komore najviše 
dva puta za redom.

Nadalje, propisuje se da ukoliko Predsjednik Hrvatske gospodarske komore bude iz bilo 
kojeg razloga razriješen dužnosti Predsjednika Hrvatske gospodarske komore prije isteka 
mandata od četiri godine Skupština će imenovati novog Predsjednika Hrvatske gospodarske 
komore u roku od 60 dana od dana razrješenja ranijeg Predsjednika, a sve sukladno 
odredbama ovog Zakona o izboru Predsjednika Hrvatske gospodarske komore. Mandat 
novoimenovanog Predsjednika Hrvatske gospodarske komore traje do isteka mandata ranije 
imenovanog Predsjednika. Skupština Hrvatske gospodarske komore će do imenovanja 
novog Predsjednika Hrvatske gospodarske komore imenovati vršitelja dužnosti Predsjednika 
Hrvatske gospodarske komore, ali ne dulje od jedne godine.

Ovim člankom također su propisani uvjeti za izbor predsjednika Hrvatske gospodarske 
komore.

Uz članak 9.

Ovim člankom propisano je da članovi Hrvatske gospodarske komore ostvaruju svoje 
interese u Hrvatskoj gospodarskoj komori neposredno u strukovnim grupama i posredno 
preko svojih izabranih predstavnika u skupštini i drugim oblicima organiziranja i rada 
utvrđenim Statutom Hrvatske gospodarske komore.

Uz članak 10.

Ovim člankom propisano je da Hrvatska gospodarska komora obavlja javne ovlasti koje su 
utvrđene zakonom te da su potvrde, uvjerenja i druge isprave koje Hrvatska gospodarska 
komora izdaje u izvršavanju javnih ovlasti javne isprave.

Uz članak 11.

Odredba ovog članka propisuje da Hrvatska gospodarska komora surađuje s drugim 
komorama i odgovarajućim udruženjima u zemlji i inozemstvu.

Uz članak 12.

Ovim člankom propisano je da Hrvatska gospodarska komora ima pravo davanja primjedbi i 
prijedloga tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave kod donošenja zakona i drugih 
propisa iz područja gospodarstva, naročito:

- sudjelujući u radu radnih skupina kod izrade zakonskih i podzakonskih prijedloga od 
interesa za njezine članove

- davanjem mišljenja, prijedloga i primjedaba na prijedloge zakona i podzakonskih akata te 
upućivanjem inicijativa za podnošenje amandmana na konačne prijedloge zakona.

Uz članak 13.

Odredba ovog članka propisuje da Hrvatska gospodarska komora ima statut te da se 
Statutom Hrvatske gospodarske komore uređuju osobito: način ostvarivanja interesa članica; 
prava, obveze i odgovornosti članova; oblici organiziranja i rada; tijela, njihov djelokrug, 
sastav, broj članova, način biranja, imenovanja i trajanje mandata; način odlučivanja; sadržaj



i oblici ostvarivanja suradnje s komorama u zemlji i inozemstvu, tijelima vlasti i drugim 
organizacijama, javnost rada i informiranje: osiguranje sredstava za rad; način organiziranja i 
zadaci stručne službe, postupak donošenja statuta i drugih općih akata, te druga pitanja 
određena ovim Zakonom.

Također, definira se da usklađenost Statuta sa ovim Zakonom utvrđuje središnje tijelo 
državne uprave nadležno za gospodarstvo, a da se Statut Hrvatske gospodarske komore 
objavljuje u "Narodnim novinama".

Uz članak 14.

Ovaj članak definira da Hrvatska gospodarska komora osniva regionalne komore 
Regionalne komore su sastavni dio Hrvatske gospodarske komore, s položajem i 
ovlaštenjima utvrđenim ovim zakonom i Statutom Hrvatske gospodarske komore.

Također, definira se da regionalna komora obuhvaća statutom Hrvatske gospodarske 
komore utvrđeno područje koje čini više prostorno povezanih općina.

Uz članak 15.

Odredbe ovog članka propisuju da upravni nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona i 
propisa donesenih na temelju njega provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za 
gospodarstvo.

Također, propisuje se da središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo obavlja 
nadzor na temelju dokumentacije zatražene od Hrvatske gospodarske komore, te putem 
uvida u dostavljena izvješća Hrvatske gospodarske komore o obavljenim nadzorima te da 
ako središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo u provedbi upravnog nadzora 
utvrdi da postoje propusti ili nepravilnosti u radu tijela Hrvatske gospodarske komore u 
obavljanju javnih ovlasti, poduzet će mjere radi otklanjanja istih.

Nadalje, propisuje se da u provedbi nadzora središnje tijelo državne uprave nadležno za 
gospodarstvo može zahtijevati izvješća, podatke, materijale i druge obavijesti od regionalnih 
komora

Također definira se da je Hrvatska gospodarska komora obvezna ustrojiti posebnu 
organizacijsku jedinicu koja će obavljati nadzor nad radom regionalnih komora prema 
godišnjem planu provođenja nadzora kojeg utvrđuje Skupština komore

Uz članak 16

Odredbe ovog članka propisuju da Komora jednom godišnje izrađuje Izvješće o svom radu i 
dostavlja na usvajanje Vladi Republike Hrvatske, putem središnjeg tijela državne uprave 
nadležnog za gospodarstvo

Nadalje, propisuje se dg je rad Komore javan te da Komora ima obvezu javnog objavljivanja 
financijskih izvješća o svom, poslovanju kao i drugih izvješća po izvršenim projektima na 
mrežnim stranicama Komore



Uz članak 17,

Ovaj članak propisuje da Hrvatska gospodarska komora može osnivati svoja predstavništva 
u inozemstvu uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Uz članak 18.

Ovaj članak propisuje da Hrvatska gospodarska komora može u suradnji sa stranim 
osobama osnivati mješovite komore sa sjedištem u zemlji ili inozemstvu.

Uz članak 19.

Odredba ovog članka propisuje da pri Hrvatskoj gospodarskoj komori postoji sud časti te da 
Sud časti odlučuje o povredama dobrih poslovnih običaja u obavljanju gospodarskih 
djelatnosti i prometa robe i usluga u prometu robe na područje Hrvatske gospodarske 
komore, o neizvršavanju obveza članova Hrvatske gospodarske komore i povredama statuta 
i opčih akata Hrvatske gospodarske komore.

Također, propisuje se da se Statutom Hrvatske gospodarske komore ili drugim opčim aktom 
skupštine uređuje način izbora, nadležnost suda časti i mjere koje može izreći, sastav i 
organizacija suda časti te postupak pred sudom časti.

Uz članak 20.

Odredba ovog članka propisuje da pri Hrvatskoj gospodarskoj komori postoji Stalno izbrano 
sudište.

Nadalje, definira se da fizičke ili pravne domaće ili strane osobe (fizičke osobe s 
prebivalištem ili trajnim boravištem u inozemstvu, odnosno pravne osobe sa sjedištem u 
inozemstvu) mogu ugovoriti nadležnost Stalnog izbranog sudišta iz stavka 1. ovoga članka 
za posredovanje radi mirenja ili za odlučivanje u sporovima o pravima kojima mogu slobodno 
raspolagati ako zakonom nije određeno da za odlučivanje o određenoj vrsti tih sporova 
postoji isključiva nadležnost redovnog suda.

Također, propisuje se da je pravorijek izbranog suda i Stalnog izbranog sudišta konačan i 
među strankama ima snagu pravomoćne presude redovnog suda te da se Statutom ili 
drugim opčim aktom Hrvatske gospodarske komore koji se objavljuje u "Narodnim novinama" 
uređuju se nadležnost, sastav i organizacija Stalnog izbranog sudišta i izbranog suda te 
pravila o postupku pred izbranim sudom u sporovima bez međunarodnog elementa i u 
sporovima s međunarodnim elementom.

Uz članak 21.

Odredba ovog članka propisuje da se sredstva potrebna za rad Hrvatske gospodarske 
komore osiguravaju iz sredstava ostvarenih obavljanjem vlastite djelatnosti, članarina, 
prihoda od imovine, prihoda od tržišnih aktivnosti te drugih izvanrednih prihoda (darovi, 
sponzorstva, donacije i si.).

Nadalje, definira se da je članarina iz stavka 1. ovog članka obavezna za sve članove i 
uplaćuje se na račun Hrvatske gospodarske komore, a određuje se razmjerno visini ukupnih 
prihoda i broja zaposlenih svakog pojedinog člana u godini koja prethodi godini u kojoj je 
nastala obveza plaćanja članarine a da odluku o načinu utvrđivanja visine te rokovima 
plaćanja članarine donosi Skupština Hrvatske gospodarske komore.



Uz članak 22.

Ovaj članak propisuje da za obavljanje stručnih, administrativnih, pomočnih i drugih poslova 
Hrvatska gospodarska komora ima Stručnu službu te da akte o organizaciji i radu stručne 
službe donosi nadležno tijelo Hrvatske gospodarske komore u skladu sa zakonom i statutom 
Hrvatske gospodarske komore.

Uz članak 23.. 24., 25. i 26.

Ovi članci propisuju prijelazne i završne odredbe Zakona.

Odredbom članka 23. propisuje se da Skupština raspisuje i provodi izbore za prvu skupštinu 
u skladu sa odredbama članka 5. ovog Zakona, u roku od 90 dana od stupanja na snagu 
ovog zakona.

Nadalje, propisuje se da će prvu sjednicu Skupštine konstituirane sukladno odredbama iz 
stavka 1. ovog članka sazvati Predsjednik Hrvatske gospodarske komore najkasnije u roku 
od 30 dana od provedenih izbora za skupštinu.

Također, definira se da če Skupština u skladu sa odredbama ovog Zakona u roku od 60 
dana od održavanja konstituirajuće sjednice imenovati članove Nadzornog odbora i 
Upravnog odbora te raspisati javni natječaj i imenovati Predsjednika Hrvatske gospodarske 
komore te da če Skupština u obavljanju svojih zadaća iz ovog članka koristiti sredstva 
Hrvatske gospodarske komore i baze podataka nadležnih tijela i institucija.

Odredbom članka 24. definira se pravo poduzetnika na ispis iz članstva, kao posljedica 
dobrovoljnog članstva sukladno članku 2. ovog Zakona, na način da se propisuje da pravne i 
fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjedištem na području Republike 
Hrvatske, koje su na dan stupanja na snagu ovog Zakona evidentirane kao članovi Hrvatske 
gospodarske komore, mogu podnijeti zahtjev za ispis iz Hrvatske gospodarske komore od 
dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Odredbom članka 25. propisuje se da je Hrvatska gospodarska komora dužna uskladiti 
organizaciju, statut i druge opće akte s odredbama ovog Zakona u roku od 90 dana od dana 
konstituiranja Skupštine.
Završnom odredbom članka 26. propisuje se da na dan stupanja na snagu ovoga zakona 
prestaje važiti Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine" br. 66/91 i 73/91).

Uz članak 27.

Ovaj članak propisuje stupanje na snagu Zakona.
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  Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne 

novine, br. 81/13 i 113/16), Vlada Republike Hrvatske o Prijedlogu zakona o Hrvatskoj 

gospodarskoj komori (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskome saboru), daje 

sljedeće 

 

M I Š L J E N J E 

 

 Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati Prijedlog 

zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub 

zastupnika SDP-a, aktom od 30. ožujka 2017. godine, iz sljedećih razloga: 

Predlagatelj inicira postupak donošenja novog Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj 

komori. Ustavnu osnovu za donošenje novog Zakona predlagatelj temelji na članku 2., stavku 

4., a u svezi sa člankom 49., stavkom 3, Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 

56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14). Predlagatelj 

ističe kako je zbog izvjesnog proteka vremena, novih okolnosti na tržištu i potrebe drugačijih 

rješenja u području Hrvatske gospodarske komore potrebno donijeti novi Zakon o Hrvatskoj 

gospodarskoj komori.  

 

Ovim Prijedlogom zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori, kako se navodi, planiraju 

se otkloniti manjkavosti odredbi postojećeg Zakona, utvrđenih kroz period višegodišnje 

primjene, te kroz sveobuhvatan i moderan način unaprijediti poduzetničko okruženje u 

Republici Hrvatskoj. 

 

Prema navodima predlagatelja osnovna karakteristika ovog Prijedloga zakona je 

uvođenje instituta dobrovoljnog članstva svih članova Hrvatske gospodarske komore radi 

pojednostavljenja poslovanja, smanjenja parafiskalnih nameta te olakšavanje poslovanja 

poduzetnicima. Također, ovim Prijedlogom zakona se propisuje upravni nadzor nad radom 



tijela komore od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, obveza Komore da 

izvješća o radu dostavlja Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva gospodarstva, 

poduzetništva i obrta, obveza ustrojavanja posebne organizacijske jedinice koja će obavljati 

nadzor nad radom regionalnih komora te definiranje izvora financiranja Hrvatske gospodarske 

komore na način da se propisuje da se sredstva za rad komore osiguravaju iz sredstava 

ostvarenih obavljanjem vlastitih djelatnosti, članarina, prihoda od imovine, prihoda od tržišnih 

aktivnosti 

 

Vlada Republike Hrvatske razmotrila je navedeni prijedlog ukidanja obveznog 

članstva za predložene obveznike i uvođenje instituta dobrovoljnog članstva te je mišljenja da 

je pri uređivanju ovog područja potrebno uzeti u obzir ciljeve gospodarske politike i razvoja 

Republike Hrvatske kao i trenutnu gospodarsku situaciju što zahtijeva dublju analizu sa svim 

pozitivnim učincima koje bi ovim Prijedlogom zakona trebalo definirati, a što istim nije 

utvrđeno. Isto tako, predlagatelj navodi kako bi ukidanje obveznog članstva bilo temelj za 

smanjenje parafiskalnih nameta, međutim isto nije potkrijepljeno studijom ili analizom 

opravdanosti o utjecaju izostanka prihoda od članstva na prihodovnu stranu Hrvatske 

gospodarske komore, na buduće poslovanje Hrvatske gospodarske komore, a u konačnici i na 

državni proračun. 

 

 Slijedom navedenoga, Vlada Republike Hrvatske ne podržava donošenje predmetnog 

Prijedloga zakona. 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

 

mr. sc. Andrej Plenković 
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