
 
 
Povjerenstvo za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava 
 
 

Na temelju članka 36. Poslovnika o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih 
radnih tijela, a u skladu sa člankom 27. Poslovnika, Povjerenstvo za zakonodavstvo, kolektivne 
pregovore i zaštitu prava na 92. sjednici, održanoj 29. studenoga 2022. godine, razmatralo je 
Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini. 

 
 
Na osnovi rasprave i izjašnjavanja pojedinih članova Povjerenstva usvojeno je sljedeće  

 
 

MIŠLJENJE 
 

1. Vlada RH, Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Matica hrvatskih sindikata podržavaju 
donošenje Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini. 
 

2. Hrvatska udruga poslodavaca podržava donošenje Nacrta prijedloga Zakon o izmjenama 
i dopuni Zakona o trgovini, osim u dijelu kojim se uređuje radno vrijeme u djelatnosti 
trgovine. 

 
3. Ovom mišljenju prilaže se izdvojeno mišljenje Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. 

 
4. Ovom mišljenju prilaže se izdvojeno mišljenje Hrvatske udruge poslodavaca.  

 
 

IZDVOJENO MIŠLJENJE SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE  
 

Savez samostalnih sindikata Hrvatske smatra da je u čl. 57. potrebno propisati da rad radnika 
u trgovini ne može biti noćni rad. Smatramo da dosljedno uređenje radnog vremena 
prodajnih objekta u svrhu ravnoteže privatnog i poslovnog života radnika treba uključivati i 
(barem implicitnu) regulaciju najdužeg dozvoljenog radnog vremena. Uz završne radnje i 
nakon završetka radnog vremena prodajnog objekta, završetak radnog dana radnice dodatno 
se produljuje i zbog prorjeđivanja javnog prijevoza, a posebno komplicira radnicama koji žive 
izvan mjesta rada. Također, smatramo da bi u st. 7. trebalo izuzeti specijalizirane 
prodavaonice za prodaju kruha i pekarskih proizvoda.  
 
Naposlijetku, upozoravamo na slučaj trgovačkih društva, obično registriranih kao informacijska 
društva, koje nemaju prodajne objekte, ali imaju vlastite distribucijske centre i obavljaju 
dostavu on-demand, u najkraćem mogućem vremenu (uz to, koristeći rad radnika koje 
odbijaju zaposliti). Za razliku od klasične online prodaje, koja podrazumijeva čekanje na 
dostavu proizvoda, u ovom slučaju stvara se učinak 'otvorenosti' prodajnog objekta. a time se 
takvi tržišni subjekti neopravdano favoriziraju. Predlažemo da se takav tip prodaje isključi iz 
opsega prodaje na daljinu iz st. 6. 

 
 

IZDVOJENO MIŠLJENJE HRVATSKE UDRUGE POSLODAVACA 
 

Hrvatska udruga poslodavaca podržava Nacrt prijedloga Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o trgovini u dijelu kojim će se u svrhu uklanjanja administrativnih 



prepreka i smanjenja troškova pokretanja i obavljanja djelatnosti trgovine, izmijeniti članak 13. 
stavak 10. važećeg Zakona koji propisuje institut nastavka obavljanja djelatnosti trgovine. 
 
Hrvatska udruga poslodavaca ne podržava Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o trgovini u dijelu kojim se uređuje radno vrijeme u djelatnosti 
trgovine jer su zabrane suprotne temeljnim postulatima slobodnog tržišnog natjecanja 
koje kao udruga zastupamo. 
 
Mišljenja smo kako je najbolja opcija da se rad nedjeljom ostavi na odabir poslodavcima, uz 
poštivanje svih zakonskih obveza i adekvatno uvećanje plaće radniku za rad nedjeljom. 
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