
 
 

 
 
Povjerenstvo za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava   
 
          Sukladno članku 39. Poslovnika o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih 
radnih tijela, a u vezi članka 30. Poslovnika, Povjerenstvo za zakonodavstvo, kolektivne 
pregovore i zaštitu prava na 15. sjednici održanoj 13. lipnja 2011. godine razmatralo je Nacrt 
prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, s Konačnim 
prijedlogom Zakona. Na osnovi rasprave i izjašnjavanja pojedinih članova Povjerenstva 
utvrđeno je sljedeće:  
 

MIŠLJENJE 
 
           Članovi Povjerenstva za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava - 
predstavnici Vlade RH i predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca podržavaju Nacrt 
prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, s 
Konačnim prijedlogom Zakona. 

           Članovi Povjerenstva za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava - 
predstavnici sindikalnih središnjica ne podržavaju Nacrt prijedloga Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, s Konačnim prijedlogom 
Zakona. 
 

IZDVOJENO MIŠLJENJE SINDIKALNIH SREDIŠNJICA 

 
            Prvenstveno, PRILIKOM IZRADE I DONOŠENJA Programa rada GSV i njegovih 
tijela SSSH, NHS, MHS, HUS i URSH su tražili da budu uključeni u radnu grupu za izradu 
izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima te da ovaj Zakon, zbog njegovog društvenog 
značaja, razmatra ovo Povjerenstvo i GSV. Takav Program rada GSV i njegovih tijela za 
2012. godinu je usvojen, ali se očigledno ne poštuje. Jednako tako, imamo i Zakon o procjeni 
učinaka propisa koji se uopće ne koristi pa nije jasno zbog čega je uopće donesen.   
 
           Sindikalne središnjice ocjenjuju da nema potrebe da se predložene izmjene i 
dopune Zakona o trgovačkim društvima donose po hitnom postupku. 
 
           Sindikalne središnjice ne podržavaju i protive se uvođenju instituta 
jednostavnog društva sa ograničenom odgovornošću.  
Uvođenjem navedenog instituta neće se postići svrha tj. lakši ulazak u poduzetnički pothvat i 
sprječavanje obavljanja neregistrirane djelatnosti. Ovime se samo pogoduje nastanku 
trgovačkih društava „u poštanskim sandučićima“, a  opće poznata je činjenica postojanja 
velikom broja trgovačkih društava, uglavnom d.o.o.-a bez ijednog zaposlenog radnika, koji 
služe samo za generiranje gubitaka i prelijevanje novca. Ako se ocjenjuje da je potrebno 
olakšati ulazak u poduzetnički pothvat onda to valja rješavati kroz drugačiju regulativu upisa u 
sudski registar. 
Problem obavljanja neregistrirane djelatnosti također se neće riješiti kroz uvođenje ovog 
instituta, već ga treba rješavati putem primjene postojećeg Zakon o sprečavanju obavljanja 
neregistrirane djelatnosti, odnosno kroz izmjenu stavka 2. i 3. članka 35. ZTD-a. Sindikalne 
središnjice ocjenjuju da se uvođenjem ovog instituta pridonosi pravnoj nesigurnosti u 
obavljanju poslova i da se pridonosi pravnoj nesigurnosti vjerovnika. 



 
           Sindikalne središnjice smatraju da bi j.d.o.o. trebalo biti društvo osoba, čime bi se 
vezao i obujam odgovornosti društva za svoje obveze na način da bi osnivač takvog društva 
za obveze društva odgovarao cjelokupnom svojom imovinom.  
 
           Iznos od 10,00 kuna osnivačkog uloga je doista neprimjeren. U RH ima na tisuće 
registriranih tvrtki koje nemaju zaposlenih niti posluju, konačno se i brišu iz sudskih registara, 
pa se sada postavlja pitanje prave svrhe uvođenja ovakvog oblika trgovačkog društva koji je, 
prema prijedlogu, podreguliran i otvara prostor mogućim zloupotrebama.  
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