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SKRAĆENI ZAPISNIK
S 2. SJEDNICE SKUPŠTINE
HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE
održane 29. studenog 2012. godine

Sjednica je započela u 11:10 sati, a predsjedavao je N. Vidošević.
Materijali sa pozivima za sjednicu dostavljeni su u roku određenim Poslovnikom o
radu Skupštine.
Provjerom listića nazočnosti na sjednici Skupštine konstatirano je da je nazočan
dovoljan broj članova za donošenje pravovaljanih odluka.
Predsjednik je dao na glasovanje da li se prihvaća predloženi dnevni red.
Jednoglasno je usvojen predloženi slijedeći:

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika s 1. sjednice Skupštine Hrvatske gospodarske
komore od 16. veljače 2012 godine
2. Stanje u hrvatskom gospodarstvu
3. Plan rada Hrvatske gospodarske komore za 2013.godinu
4. Donošenje dokumenata financijskog poslovanja Hrvatske gospodarske
komore
-

Prijedlog Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore u
2013.godini
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Prijedlog Financijskog
2013.godinu
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5. Izvješće o obavljenoj državnoj reviziji financijskog poslovanja Hrvatske
gospodarske komore za 2010. godinu
6. Objavljivanje presuda Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
7. Razno

Ad 1. Potvrđivanje zapisnika s 1. Sjednice Skupštine Hrvatske
gospodarske komore od 16. veljače 2012. godine
Jednoglasno je potvrđen zapisnik sa 1. Sjednice Skupštine Hrvatske gospodarske
komore održane 16.veljače 2012.godine.

Ad 2. Stanje u hrvatskom gospodarstvu
Predsjednik je zamolio J. Belošević Matić, direktoricu Centra za makroekonomske
analize da predoči osnovne značajke stanja u gospodarstvu.
Hrvatska ekonomija, odnosno, gospodarstvo u vrlo je nezavidnoj situaciji, dubokoj
recesiji, koja će očito potrajati, i to kako zbog strukture našeg gospodarstva i
nedovoljno poduzimanih aktivnosti od pojave krize, tako i zbog problema u Europskoj
uniji čija članica uskoro postajemo. Osim što to vidimo iz svakodnevnog života, to
potvrđuju i osnovni makroekonomski pokazatelji kao što je bruto domaći proizvod koji
odražava ukupnu gospodarsku aktivnost.
Ta je aktivnost već 4. godinu za redom u padu, tako da smo realno, u tom razdoblju,
izgubljeno oko 10 % BDP-a. Posljedica je to primarno znatnog smanjenja domaće
potražnje, ali i preniske inozemne potražnje. Domaća se potražnja uglavnom
smanjivala zbog pada osobne potrošnje, koja čini oko 56% BDP-a, kao i investicija
koje su drastično smanjene, a njihov je udio u BDP-u oko 20%. Inozemna potražnja
bila je na niskim razinama jer je recentna kriza znatno utjecala na razna nacionalna
gospodarstva diljem svijeta. Ipak, nakon ove recesijske četiri godine, čini se da
Europa gubi poziciju najznačajnijeg svjetskog gospodarstva, što je u sadašnjim
okolnostima vrlo bitno za Hrvatsku s obzirom da nam je to najveći vanjskotrgovinski
partner.
Osnovni problem članica Europske unije jest smanjivanje proračunskih deficita i
javnog duga, s obzirom da su na početku recesije u mnogim nacionalnim
ekonomijama zanemarivani maastrichtski kriteriji. Zato se sada naglašava teza
„Štednja i rast“ koja je kod nekih i moguća kroz srednjoročno razdoblje, ali kod
mnogih je upitna, naročito zemljama u tranziciji, perifernim zemljama EU. I Fiskalni
pakt i Potpuna bankarska unija u istom su kontekstu prioriteta Europske unije. Prema
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tomu, fokus Europske unije sada je usmjeren više prema ekonomskoj stabilizaciji, a
manje političkim pitanjima. U takvim ne baš povoljnim okolnostima na inotržištu, uz
prespore reforme, i inaće promjene u hrvatskom društvu, naše gospodarstvo u 2012.
bilježi daljnje negativne trendove, pa se procjenjuje da će pad BDP na godišnjoj
razini biti između 1,1-1,9 %, a rast bi eventualno započeo 2013. ili čak 2014. godine.
U okolnostima pada gospodarske aktivnosti deficit platne bilance još je uvijek na
niskim razinama i u posljednja 4 kvartala čini tek 0,5% BDP-a. Iz strukture je vidljivo
da jedini pozitivni doprinos tekućem računu donosi turizam. S druge strane, deficit
tekućeg računa financiran je u prvom polugodištu na najnepovoljniji način i to
emisijom obveznica na inozemnom tržištu i to stoga što su izravna inozemna
ulaganja, koja su najpovoljniji način financiranja deficita, gotovo izostala.
Neostvarivanje planiranog gospodarskog rasta kao i planiranih proračunskih ušteda
na plaćama proračunskih korisnika, dovelo je do rebalansa ovogodišnjeg proračuna.
Pritom je izostanak gospodarskog rasta kompenziran povećanim poreznim prihodima
i to uglavnom kroz povećanje stope PDV-a i bolje naplate poreza i doprinosa,
uključujući naplatu dijela poreznih dugova, pa se otvorila mogućnost pokrića
povećanih proračunskih rashoda uz tek simboličan porast deficita. Stoga je
rebalansom proračuna za 2012. godinu, koji je donesen pri samom kraju godine, u
stvari samo formalizirano ostvarenje dosadašnjih kretanja u javnim financijama.
Odnosno, glavne intencije ovogodišnjeg proračuna sačuvane su jer su ukupni
rashodi i dalje i nominalno niži od ostvarenja u 2011. godini, a istodobno je zadržana
i namjera fiskalne konsolidacije jer je u odnosu na 2011. g. proračunski deficit
smanjen za 4 milijarde kuna te je zadržan na razini ispod 10 milijardi kuna.
Koncepcija proračuna za 2013. zapravo je nastavak iste ovogodišnje proračunske
politike, nema snažnih strukturnih pomaka, ne diraju se znatnije stečena prava, a
konsolidacija se većim dijelom temelji na rastu prihoda, a ne na smanjenju rashoda.
Međutim, takav razvoj situacije ne obećava rast i razvoj, štoviše, čak ne obećava ni
razdoblje depresije. Iako javni dug ima relativno brzu dinamiku rasta od početka krize
i sada već u odnosu na BDP iznosi oko 52%, ipak, za razliku od mnogih zemalja pa i
prosjeka EU, ne prelazi maastrichtski kriterij od 60%. Štoviše, sredinom ove godine
dug je opće države u BDP-u EU27 porastao do razine od gotovo 85%. No ulazak u
Europsku uniju i prilagodba standardima Eurostata, mogla bi uvećati naš javni dug za
izdana jamstva ili dug državne banke HBOR.
Prihvaćen je na znanje materijal Stanje u hrvatskom gospodarstvu.

Ad 3. Plan rada Hrvatske gospodarske komore za 2013. godinu
Predsjednik je pozvao savjetnicu za gospodarski sustav J. Borić da obrazloži Plan
rada.
Sukladno svojim zakonom, statutom i drugim aktima utvrđenim poslovima i zadacima
te brojnim preuzetim obvezama u raznim područjima gospodarskog života, Hrvatska
gospodarska komora sačinila je konkretizirani plan svojih aktivnosti u 2013. godine.
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Najveći dio planiranih aktivnosti predstavlja kontinuitet poslova i zadaća koje se
obavljaju u Komori s temeljnim ciljem da ona bude servis i potpora svojim članicama
u svim segmentima njihova poslovanja. Plan rada međutim obuhvaća i niz novih
aktivnosti koje proizlaze iz aktualnog društvenog i gospodarskog okruženja.
2013. godina za hrvatsko gospodarstvo zasigurno predstavlja jednu složenu
poslovnu godinu, u određenom smislu čak prijelomnu godinu.
Uvjeti poslovanja postaju sve teži. Višegodišnja kriza se produbljava i teško se naziru
naznake pozitivnih promjena osobito ne brzih.
Tijekom ove godine donijeto je niz novih propisa usmjerenih na jačanje financijske
discipline te rješavanje problema neplaćanja. Iako je riječ o nužnim mjerama
donesenim s najboljim namjerama sređivanja stanja na tržištu te rješavanja problema
porezne evazije i stanja nelikvidnosti, njihova provedba zasigurno neće olakšati
poslovanje gospodarskih subjekata u idućoj godini. Provedba predstečajnih nagodbi i
posljedično otvaranje stečajnih i likvidacijskih postupaka dovest će do bitnih potresa
na gospodarskoj sceni kao i do značajnih promjena u bilancama tvrtki i njihovoj
vlasničkoj strukturi.
Koncentriranost tvrtki na rješavanje tih pitanja, te neizvjesnost ishoda pokrenutih
procesa mogla bi uz sve druge ograničavajuće momente dodatno usporiti
gospodarsku aktivnost u idućoj godini.
U takvom gospodarskom okruženju sredinom godine dogodit će se i najkrupnija
promjena ulazak RH u EU što će značiti početak poslovanja u bitno izmijenjenim
uvjetima.
Tijekom pregovaračkog procesa o ulasku u EU, donijeti su brojni novi propisi kojima
smo se usklađivali s legislativom EU. Veliki dio tih propisa sadrži odredbe koje će se
početi primjenjivati danom ulaska RH u EU, a dio europskog zakonodavstva izravno
će se početi primjenjivati.
Sve to stavljat će pred poslovnu zajednicu vrlo složene zadatke s kojima će se mnogi
teško nositi.
Otvaranjem novih tržišta stvorit će se nove mogućnosti i perspektive ali će istodobno
to zahtijevati napore da se usvoje nova pravila ponašanja kako bi se prepoznale i
iskoristile pozitivne strane zajedničkog europskog tržišta.
Ništa manje složen problem za mnoge gospodarske subjekte bit će i promjena uvjeta
poslovanja s dosadašnjim tržištima osobito nama važnim tržištima zemalja u Regiji.
Suočit ćemo se i s konkurencijom osobito u uslužnim djelatnostima što s obzirom na
veliko učešće ovih djelatnosti u strukturi našeg BDP ima za nas posebno značenje.
Realno je očekivati i povećan priliv radne snage iz manje razvijenih zemalja EU.
Sve to pred poslovnu zajednicu stavit će nove zadatke s kojima će se mnogi teško
nositi.
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Slijedom svega navedenog i pred Hrvatsku gospodarsku komoru kao najveću
asocijaciju gospodarstva postavljaju se nove i specifične obaveze kako bi u što većoj
mjeri pružila pomoć i potporu članicama u svim aspektima njihova poslovanja.
Stoga je Hrvatska gospodarska komora svoj Plan rada za iduću godinu koncipirala
tako da se brojnim planiranim aktivnostima što uspješnije odgovori tim obvezama.
Od značajnih projekata istaknuli bi izradu kataloga potencijalnih investicijskih
projekata koji će biti objavljeni i stalno ažurirani na internetskim stranicama Komore,
a koji trenutno sadržava preko 120 investicijskih projekata procijenjene vrijednosti
veće od 5 mlrd. eura.
Sve ove aktivnosti odvijat će u tijesnoj suradnji s nadležnim državnim tijelima i drugim
institucijama koje Komoru prepoznaju kao relevantnog partnera ali i inicijatora u
praćenju i provedbi svih gospodarskih procesa.
Predviđeni vrlo opsežni plan rada za 2013. godinu Hrvatska gospodarska komora
ostvarivat će se u otežanim uvjetima u kojima se nalazi hrvatsko gospodarstvo i što
će se odražavati s jedne strane na povećane zahtjeve članica za raznim oblicima
potpore od strane Hrvatske gospodarske komore i s druge strane u smanjivanju
prihoda Komore, što je rezultat i činjenice da je u 2012. Komora po treći put u zadnje
tri godine smanjila stopu komorskog doprinosa.
To će zahtjevati ulaganje dodatnih napora na racionalizaciji ukupnog poslovanja
Komore i prilagodbe njenog rada potrebama naših članica.
Predsjednik je uz komentar da je izlaganje J. Borić u direktnoj korelaciji sa
izlaganjem iz točke Stanje u hrvatskom gospodarstvu, pozvao da se usvoji Plan rada
Hrvatske gospodarske komore za 2013.godinu.

ZAKLJUČAK:
Jednoglasno je prihvaćen Plan rada Hrvatske gospodarske komore za 2013. godinu.

Ad 4. Donošenje dokumenata financijskog poslovanja Hrvatske
gospodarske komore
-

Prijedlog Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore u
2013.godini

-

Prijedlog Financijskog plana Hrvatske gospodarske komore za
2013.godinu

Na tragu usvojenog Plana rada potrebno je donijeti još dva dokumenta, kao što je
navedeno u ovoj točki.
Kod prijedloga Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2013.godini,
ništa se ne mijenja, jer je ključna odluka o smanjenju prihoda donesena na sjednici
Skupštine u veljači ove godine. Naglasak je na tome da jednostavna društva s
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ograničenom odgovornošću, neće plaćati članarinu Komori do trenutka dok im kapital
ne naraste na dvadeset tisuća kuna, kada prelaze u status društva s ograničenom
odgovornošću. Predsjednik poziva članove Skupštine da donesu Odluku o
financiranju Hrvatske gospodarske komore za 2013.godinu. Jednoglasno je usvojena
Odluka o financiranju Komore za 2013.
Na kraju je N. Vidošević konstatirao da će zaključno do kraja 2012.godine
kumulativno Komora imati smanjenje prihoda od oko trinaest milijuna eur-a. To je
direktni i konkretni doprinos racionalizaciji poslovanja i na neki način odterećenje
gospodarstva.

ZAKLJUČAK:
-

Jednoglasno se usvaja Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u
2013. godini

-

Jednoglasno se usvaja Financijski plan Hrvatske gospodarske komore za
2013. godinu sa utvrđenim prihodima u iznosu od 208.000.000,00 kuna i
utvrđenim rashodima u istom iznosu.

Ad 5. Izvješće o obavljenoj državnoj reviziji financijskog
poslovanja Hrvatske gospodarske komore za 2010. godinu
Predsjednik poziva predsjednika Nadzornog odbora, V. Dumičića da prezentira
Izvješće.
V. Dumičić je izlaganje započeo s konstatacijom da je revizija obavljena za
2010.godinu i to u razdoblju od rujna 2011. do travnja 2012.godine. Temeljni nalaz
revizije je pozitivan, nisu ustanovljene nepravilnosti koje bi značajnije utjecale na
realnost i istinitost financijskih izvještaja , te poslovanja Komore, što znači da su
izvješća Hrvatske gospodarske komore za 2010.godinu koje je prihvatila Skupština
valjani i u skladu sa zakonom.
Državna revizija je imala određene preporuke s ciljem poboljšanja poslovanja i rada
Komore, kako bi bilo još transparentnije.
Predsjednik je zahvalio V. Dumičiću te dodao da je već u Financijski plan za 2013.
godinu ugrađen dio preporuka iz revizijskog izvješća. Nije bilo dodatnih pitanja na
ovo izlaganje.

Ad 6. Objavljivanje presuda Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj
komori
Tajnica Suda časti Z. Kezele Kokorić izvijestila je da će Skupštini objaviti sedam
pravomoćnih presuda Suda časti kojima je izrečena mjera „Javna objava na sjednici
Skupštine Hrvatske gospodarske komore.“
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1. „OPTIKA STEPINAC“ d.o.o. iz Zagreba Lastovska 2a nije na zahtjev
prijavitelja Davorina Petrovića iz Zagreba izvršila zamjenu naočala, za druge
naočale bez nedostatka čime je izvršena povreda čl.5. Pravilnika o radu
Suda časti
2. „ALLIANZ“ d.d. iz Zagreba Selska cesta136-138 odgovorno je što je u
postupku po prijaviteljevoj prijavi štete broj OD 1076/09 kao vještaka
angažiralo Atilu Etera koji je brisan iz Popisa stalnih sudskih vještaka pri
Županijskom sudu u Zagrebu, te prijavitelju Ivanu Žuriću iz Zagreba nije dalo
mogućnost da se izjasni o osobi vještaka, čime je počinjena povreda čl.5.
Pravilnika o Sudu časti.
3. „POSLOVNE INFORMACIJE'' d.o.o., Zagreb, Rendićeva 28, odgovorno je
što je HRVATSKOM HIDROGRAFSKOM INSTITUTU iz Splita ispostavilo
račun broj 1275/11 od 20. srpnja 2011. na temelju ugovora broj 1275, kojim
prijavitelj naručuje komplet Telefonskog imenika Hrvatske po pretplatničkoj
cijeni od 980,00 kuna (bez PDV-a), i na taj način prava iz navedenoga
ugovora pokušalo ostvariti suprotno načelu savjesnosti i poštenja iz članka
4. Zakona o obveznim odnosima , što se u skladu s člankom 5. Pravilnika o
Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori smatra povredom pravila
morala (dobrih poslovnih običaja).
4. „JURINAC SAVJETOVANJA'' d.o.o, Havidićeva 4a, Zagreb,odgovorno je jer
je prijaviteljici IVANI PAVLOVIĆ MATIĆ iz Zagreba,. isporučilo vjenčani
buket i cvjetne aranžmane suprotno odredbama zaključenog ugovora te
odbilo izvršiti povrat novca u iznosu od 450,00 kn za vjenčani buket koji se
zbog nedostatka svojstava i ugovorenog sastava nije mogao koristiti u
ceremoniji vjenčanja 16. srpnja 2011. s tim da na pisani prigovor prijaviteljice
Ivane Pavlović Matić, od 23. srpnja 2011. nije odgovorilo čime je propustio
ispuniti svoju zakonsku obvezu iz članka 8. Zakona o zaštiti potrošača i time
postupio protivno odredbama čl. 5. Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj
gospodarskoj komori.
5. ''LINKS'' d.o.o., Zagreb, Bobovačka 2, odgovorno je:
-

što je na proizvodu USB flash drive SHARKOON Flexi Drive EC4, kojeg
je 13. travnja 2010. prodalo prijavitelju Damiru Perišiću kao zemlju
podrijetla navelo Njemačku iako je zemlja podrijetla Kina, čime je
postupilo protivno odredbi članka 17. stavaka 3. Zakona o zaštiti
potrošača,

-

što uz proizvod - monitor LCD ASUS VH232T prijavitelju 31. svibnja
2010. nije predalo upute za upotrebu na hrvatskom jeziku, čime je
postupilo protivno odredbi članka 13. stavka 2. Zakona o zaštiti
potrošača,

-

što je prijavitelju 4. lipnja 2010. prodalo prenaponsku zaštitu Belkin
conserve BG108000cd2M s jamstvom od 12 mjeseci iako je
proizvođačevo jamstvo doživotno, čime je postupilo protivno odredbi
članka 107. stavka 1., u vezi s člankom 109. stavkom 4. Zakona o zaštiti
potrošača
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što je prijavitelju Damiru Perišić 12. lipnja 2010. prodalo zamjenski toner
HP Printeam 12 A Q2612A 2K s jamstvom od 7 dana iako je
proizvođačevo jamstvo dvije godine, čime je postupilo protivno odredbi
članka 107. stavka 1., u vezi s člankom 109. stavkom 4. Zakona o zaštiti
potrošača,

a što se sve smatra povredom pravila morala (dobrih poslovnih običaja).
6. „PROGRAD DUBRAVA'' d.o.o., Zagreb, Dubrava 236 odgovorno je jer
prijavitelju Nenadu Maliću iz Zagreba nije vratilo dnevnike izvedenih i
priznatih radova koje je prijavitelj obavio na objektu Ignacija i Miroslave
Marđetko u Zagrebu, Čačkovićeva 15, čime je postupio protivno odredbama
čl. 608. Zakona o obveznim odnosima, što se smatra povredom dobrih
poslovnih običaja
7. „ROST“ d.o.o. iz Zagreba, Crvenog križa 33/1 odgovorno je što kao
posrednik u posredovanju nekretnina ,prijavitelja Frana Frkovića iz Zagreba,
prilikom sklapanja ugovora o posredovanju, nije upozorio da je stan za koji
posreduje opterećen pravnim nedostatkom, tj. da na istom stanu postoji
fiducij, čime je postupio protivno čl. 21. st. 1. t. 3 Zakona o posredovanju
nekretninama (Narodne novine, broj: 107/07) i odredbi članka čl. 5. alineja
6. Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.
N. Vidošević je naglasio da su presude Suda časti iznimno važne, jer onaj koji se ne
ponaša u skladu s pravilima poslovanja i tko ne popravi štetu nastalu temeljem
takvog ponašanja mora snositi odgovornost. Redovni sudovi uglavnom prihvaćaju
presude Suda časti.

Ad 7. Razno
Predsjednik HGK je naglasio da apelira na članove Skupštine da u svojim sredinama
i u kontaktima sa županijskim, gradskim i općinskim vlastima, sa pojedinim resorima,
agencijama, komorama, da prema svojim saznanjima utječu na izrade strategija iz
pojedinih djelatnosti, kako bi se pri programiranju za korištenje sredstava iz fondova
EU moglo povući što više sredstava. Strategije su temelj za predlaganje projekata i tu
gospodarstvo može pomoći sudjelujući preko spomenutih institucija vlasti, da se u
njima nađu svi neophodni elementi.
Zapisnik sastavila:
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PREDSJEDNIK

Nadan Vidošević

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
ZAPISNIK S 2. SJEDNICE SKUPŠTINE

10

Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb
Telefon: +385(0)1 456-1555
Telefax: +385(0)1 482-8380
hgk@hgk.hr
www.hgk.hr

