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PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ZAKONA O ZADRUGAMA  

 
 

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 
 

 Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u članku 2. stavku 4. Ustava Republike 
Hrvatske (Narodne novine, br. 85/2010 – pročišćeni tekst i 5/2014 – Odluka Ustavnog suda Republike 
Hrvatske). 
 
II.   OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI  

ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI 
 
            Zakon o zadrugama (Narodne novine, br. 34/2011 i 125/2013) uredio je zadruge kao oblike 
pravnih i gospodarskih subjekata zastupljenih u svim djelatnostima, te su uvažena međunarodna 
zadružna načela na kojima se temelji zadrugarstvo kao poduzetnički model udruživanja. U prilagodbi 
europskim standardima Republika Hrvatska je donijela i Zakon o uvođenju Europske zadruge (Narodne 
novine, br. 63/2008), koji se počeo primjenjivati od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj 
uniji.  

 
 Hrvatsko zadrugarstvo, ima 150-godišnju tradiciju, a kroz to vrijeme zadruge su značajno 
utjecale na gospodarski razvoj, zapošljavanje i razvoj lokalnih zajednica. Danas u Republici Hrvatskoj 
imamo gotovo 1.200 zadruga s oko 20.000 članova zadruga i oko 3.000 zaposlenih.  
 

Hrvatsko zadrugarstvo ima nedovoljno iskorištene potencijale, dijelom zbog okolnosti pod 
kojima se u prošlosti razvijalo. U tom smislu, od iznimne je važnosti kontinuirana promocija i razvoj 
zadrugarstva kao poželjnog i konkurentnog oblika poduzetništva te stvaranje uvjeta za jačanje 
konkurentnosti samih zadruga. Pristupanjem Europskoj uniji zadrugama se otvara niz mogućnosti, ali 
se suočavaju i s izazovima znatno većeg tržišta. Kako bi se izazovi tržišta prevladali te iskoristile 
mogućnosti koje ulazak u Europsku uniju pruža, nužno je rasteretiti i olakšati poslovanje zadruga te 
stvoriti okvir koji će omogućiti jačanje konkurentnosti zadružnog poduzetništva.  
 
 Snaga zadružnog poduzetništva očituje se u broju članova zadruga, broju zaposlenih, prihodu 
koji ostvaruju te koristi koju donosi lokalnoj zajednici. Cilj zadruge nije isključivo stjecanje profita, 
nego ostvarenje dobrobiti i koristi od interesa članova zadruge i lokalne zajednice u kojoj zadruga 
djeluje. Zbog toga rad zadruge ima višestruke pozitivne učinke koji se ne mogu mjeriti i vrednovati 
samo visinom ostvarenog profita.  
 
 Zadruge okupljaju pojedince i grupe koje povezuju zajednički interesi i usmjeravaju ih u 
poslovanje kroz sustav, čime se smanjuje siva ekonomija. Uloga zadruge je da omogućuje i olakšava 
uključivanje različitih subjekata malog gospodarstva u tržišno poslovanje te svojim članovima 
osigurava određene prednosti jer se zbog većeg obujma proizvodnje i poslovanja kroz zadrugu postižu 
poslovni rezultati uz značajne uštede koje bi takvi subjekti teže ostvarili bez udruživanja u zadrugu. 
Zadruge su i put za samozapošljavanje i zapošljavanje, što je posebno značajno za gospodarski 
nedovoljno razvijena područja gdje se korištenje lokalnih resursa može usmjeriti u održivi gospodarski 
razvoj lokalne zajednice kroz zadruge. 
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 Prijedlogom Izmjena i dopuna Zakona o zadrugama unaprjeđuju se postojeća rješenja te 
stvaraju uvjeti za daljnji razvoj zadruga i zadružnog poduzetništva u Republici Hrvatskoj kao poželjnog 
i konkurentnog oblika gospodarskog djelovanja.  
 
 Prvenstveno, predloženim Izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama stvaraju se uvjeti za 
učinkovitiji sustav institucionalne podrške kroz Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo, te se 
ukidaju odredbe koje se odnose na nadzor i prekršaje vezano za zadružna načela i vrednote. 
 
 Zakonom je predviđeno smanjenje obveze izdvajanja i evidentiranja iznosa za osiguranje 
trajnosti i daljnji razvoj zadruge na 20%, time se stvara okvir za daljnje poticanje investicija u 
zadrugama. 
 
 Zadrugarstvo je poseban oblik poduzetništva jer su zadruge društva osoba, a ne društva kapitala. 
Zadruge imaju specifično načelo jednakopravnosti – jedan čovjek – jedan glas. To načelo obvezno 
dolazi zajedno s načelom dobrovoljnosti. Obveznim članstvom, kakvo je do sada postojalo u 
Hrvatskom savezu zadruga, narušava se načelo dobrovoljnosti te se zadruge stavljaju u situaciju da se 
obvezno udružuju bez obzira na ciljeve, interese i tržišne položaje.  
 

Ukidanjem obveznog članstva i osnivanjem Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo 
zadrugama se olakšava poslovanje, rasterećuje ih se od parafiskalnog nameta obvezne članarine te se 
unapređuje njihovo poslovanje. 
 
 Zadruge su društva osoba koja posluju prema načelima i vrednotama zadrugarstva koja su 
osnova za uspjeh zadružnog modela. Načela nisu propisi nego baština zadrugarstva te je stoga namjera 
zakonodavca da se ista osiguraju i promoviraju kroz primjenu edukacije u zadružnom sustavu, a ne 
poduzimanjem dodatnih nadzornih i prekršajnih mjera, tim više što se na zadruge, kao i na druge 
pravne osobe, već primjenjuju svi odgovarajući nadzori poslovanja. 
 
 Zakonom se želi stvoriti kvalitetniji i učinkovitiji institucionalni okvir za promociju i podršku 
razvoju zadružnog poduzetništva kroz osnivanje Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo, kao 
pravnog slijednika Hrvatskog saveza zadruga. Centar je javna ustanova koja, bez obveznog članstva, 
usklađuje i zastupa interese zadruga, zadružnih saveza i drugih fizičkih i pravnih osoba koje na 
odgovarajući način unapređuju i promiču zadrugarstvo, te sudjeluje u praćenju, unapređenju i razvoju 
zadruga u Republici Hrvatskoj.  
 

Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo je tijelo s javnim ovlastima, pri čemu je vođenje 
evidencije zadruga i zadružnih saveza javna ovlast, a potvrde, uvjerenja i druge isprave koje će 
Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo izdavati u okviru javnih ovlasti imat će svojstvo javnih 
isprava. Tijela Centra su Ravnatelj i Upravno vijeće. Članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava 
Vlada Republike Hrvatske, dok Ravnatelja imenuje Upravno vijeće, temeljem javnog natječaja, a 
sukladno odredbama ovog Zakona i Statuta Centra.  

 
Donošenjem Zakona uklonit će se uočeni nedostaci utvrđeni u primjeni dosadašnje regulative te 

stvoriti poticajniji okvir za jačanje konkurentnosti zadruga kao i jačanje pozitivnog utjecaja zadruga na 
ruralni razvoj, razvoj lokalnih zajednica te gospodarstva i društva u cjelini.  
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III.   OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA 

 
            Za provođenje ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom 
proračunu Republike Hrvatske. 
 
IV.   PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU 
 
 Razlozi za donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku, sukladno članku 204. Poslovnika 
Hrvatskog sabora (Narodne novine, broj 81/2013) jesu osobito opravdani državni razlozi da se 
financijski rastereti  i olakša poslovanje zadruga te osigura učinkovitija institucionalna podrška razvoju 
i jačanju modela zadružnog poduzetništva kroz osnivanje Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo.  
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ZAKONA O ZADRUGAMA 
 

Članak 1. 
 

  U Zakonu o zadrugama (Narodne novine, br. 34/2011 i 125/2013), u članku 2. stavak 4. 
briše se. 

 
Članak 2. 

 
  U članku 9. stavku 4. riječi: „Hrvatskom savezu zadruga“ zamjenjuju se riječima: 
„Hrvatskom centru za zadružno poduzetništvo“. 
 

Članak 3. 
 

  U članku 21. stavku 3. riječi: „upravitelj zadruge te Hrvatski savez zadruga“ zamjenjuju 
se riječima: „i upravitelj zadruge“. 
 

Članak 4.  
 

  U članku 37. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 
 „(2) Nakon pokrića gubitaka iz prethodnog razdoblja, iz dobiti utvrđene godišnjim obračunom - 
zadruga izdvaja i posebno evidentira: 
1. najmanje 20% za razvoj zadruge, 
2. najmanje 5% u obvezne pričuve sve dok te pričuve ne dosegnu ukupan iznos uloga članova.“. 
 
 

Članak 5. 

  U članku 43. stavku 1. točka 5. briše se. Dosadašnja točka 6. postaje točka 5. 

  Stavak 2. mijenja se i glasi: 
 
„(2) Razloge iz stavka 1. točke 4. ovoga članka rješenjem utvrđuje ured državne uprave na zahtjev 
člana zadruge ili upravitelja zadruge.“. 
 
  Stavak 3. mijenja se i glasi: 
 
„(3) Pravomoćno rješenje iz stavka 2. ovoga članka ured državne uprave dostavlja nadležnom 
trgovačkom sudu i ono predstavlja osnovu za pokretanje postupka brisanja zadruge iz sudskog registra 
po službenoj dužnosti suda.“.  

 
Članak 6. 

  U članku 46. stavku 1. riječ: „sljednike“ zamjenjuje se riječju „slijednike“. 
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Članak 7. 

  Naslov Glave VIII. mijenja se i glasi „HRVATSKI CENTAR ZA ZADRUŽNO 
PODUZETNIŠTVO“. 

Članak 8. 

  Članak 49. mijenja se i glasi: 
 
„(1) Ovim se Zakonom osniva Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo (u daljnjem tekstu: Centar) 
kao javna ustanova koja usklađuje i zastupa interese zadruga, zadružnih saveza i drugih fizičkih i 
pravnih osoba koje na odgovarajući način unapređuju i promiču zadrugarstvo, sudjeluje u praćenju, 
unapređivanju i razvoju zadruga i zadrugarstva u cjelini. 

(2) Centar ima status javne ustanove i upisuje se u sudski registar s poslovima i ovlastima utvrđenim 
ovim Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Centra. Na ustrojstvo, način rada i djelokrug Centra 
podredno se primjenjuje Zakon o ustanovama. 

(3) Na plaće i druge naknade po osnovi rada službenika i namještenika u Centru, primjenjuje se Zakon 
o plaćama u javnim službama i Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u 
javnim službama. 

(4) Centar je pravni slijednik Hrvatskog saveza zadruga. 

(5) Statut Centra objavljuje se u Narodnim novinama. 

(6) Sjedište Centra je u Zagrebu.“. 

Članak 9. 

  Naslov iznad članka 50. i članak 50. mijenjaju se i glase „Poslovi Centra“. 

„(1) Centar u okviru svojih djelatnosti obavlja sljedeće poslove: 
1. prati stanje i rad u području zadrugarstva, prikuplja i analizira podatke i predlaže mjere za 

unapređenje zadrugarstva, 
2. vodi središnju evidenciju zadruga i zadružnih saveza, sukladno Pravilniku o evidenciji zadruga i 

zadružnih saveza,  
3. surađuje sa zadrugama i zadružnim savezima,  
4. pruža stručnu i drugu pomoć zadrugama, zadružnim savezima i drugim fizičkim i pravnim 

osobama koje na odgovarajući način unapređuju i promiču zadrugarstvo, 
5. pruža usluge savjetovanja zadrugama i zadružnim savezima, 
6. promiče i zastupa interese zadruga, zadružnih saveza i drugih fizičkih i pravnih osoba koje na 

odgovarajući način unapređuju i promiču zadrugarstvo prema tijelima državne uprave te lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, 

7. daje mišljenja i prijedloge državnim tijelima kod donošenja propisa iz područja zadrugarstva te 
mjera ekonomske, socijalne i porezne politike vezanih uz zadrugarstvo, 
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8. organizira i provodi izobrazbe i savjetovanja iz područja zadrugarstva, 
9. promiče zadrugarstvo i učeničko zadrugarstvo izdavanjem publikacija i drugog promotivnog 

materijala i na druge načine, 
10. promiče suradnju zadruga i zadružnih saveza radi njihovog povezivanja, uspostave i razvoja 

poslovnih odnosa na tržištu, 
11. sudjeluje u aktivnostima  međunarodne suradnje na području zadrugarstva, 
12. izdaje potvrde, uvjerenja i druge isprave o kojima vodi evidenciju, sukladno Pravilniku o 

evidenciji zadruga i zadružnih saveza, 
13. obavlja i druge poslove u skladu s ovim Zakonom i Statutom Centra.  

(2) Pravilnik o evidenciji zadruga i zadružnih saveza donosi ministar nadležan za poduzetništvo i obrt. 

(3) Poslovi iz stavka 1. točaka 2. i 12. obavljaju se kao javne ovlasti, a potvrde, uvjerenja i druge 
isprave koje izdaje Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo u obavljanju javnih ovlasti su javne 
isprave.“. 

Članak 10. 

  Članak 50.a briše se.  

Članak 11. 

  Članak 51. briše se. 

Članak 12. 

  Članak 52. briše se. 

Članak 13. 

  Članak 53. briše se. 

Članak 14. 

  Naslov iznad članka 54. i članak 54. mijenjaju se i glase „Tijela Centra“. 

„(1) Tijela Centra su Upravno vijeće i Ravnatelj.  
 
(2) Centar može imati i druga tijela čiji se sastav, način osnivanja i djelokrug utvrđuju Statutom.“. 
 

Članak 15. 

  Naslov članka 54.a i članak 54.a mijenjaju se i glase „Upravno vijeće“. 

 

„(1) Centrom upravlja Upravno vijeće koje čine predsjednik, zamjenik predsjednika i 3 člana, a 
imenuje ih Vlada Republike Hrvatske na prijedlog nadležnih ministarstava na rok od četiri godine te 
mogu biti ponovno imenovani. 
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(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog vijeća su predstavnici ministarstva nadležnog za 
poduzetništvo i obrt, dok su članovi Upravnog vijeća predstavnici ministarstva nadležnog za 
poljoprivredu, ministarstva nadležnog za regionalni razvoj te ministarstva nadležnog za branitelje.  
 
(3) Način rada Upravnog vijeća utvrđuje se Statutom. 
 
(4) Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove: 
  –  donosi Statut uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poduzetništvo i obrt,  
  – donosi godišnji program rada i financijski plan uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za 
poduzetništvo i obrt, 
  –  raspisuje javni natječaj za izbor ravnatelja, sukladno odredbama Statuta, 
  –  donosi odluku o imenovanju i razrješenju ravnatelja, 
  –  donosi odluku o raspolaganju imovinom u vlasništvu Centra, 
  –  donosi ostale akte u skladu s ovim Zakonom i Statutom,         
  –  obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i Statutom.“. 

Članak 16. 

  Naslov iznad članka 54.b i članak 54.b mijenjaju se i glase „Ravnatelj“. 
 
 „(1) Radom Centra rukovodi Ravnatelj. Za Ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima završen 
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 
ili specijalistički diplomski stručni studij s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, koja se 
odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava ostale uvjete određene 
Statutom Centra. 
 
(2) Ravnatelja imenuje Upravno vijeće na temelju provedenog javnog natječaja, na razdoblje od četiri 
godine. 
 
(3) Postupak imenovanja i razrješenja Ravnatelja utvrđuje se Statutom. 
 
(4) Ravnatelj može biti razriješen i prije isteka mandata, sukladno odredbama Statuta. 
 
(5) Ravnatelj zastupa i predstavlja Centar i odgovoran je za zakonito i učinkovito obavljanje poslova iz 
djelokruga rada Centra. 
 
(6) Ravnatelj obavlja sljedeće poslove:  
– izrađuje prijedlog godišnjeg programa rada i financijskog plana te pribavlja suglasnost ministra 
nadležnog za poduzetništvo i obrt, 
–  izrađuje prijedlog Statuta te pribavlja suglasnost ministra nadležnog na poduzetništvo i obrt,  
–  izvršava odluke Upravnog vijeća, 
– podnosi izvješća o radu i poslovanju Centra Upravnom vijeću i ministarstvu nadležnom za 
poduzetništvo i obrt, 
–  donosi odluke o radno-pravnim pitanjima službenika i namještenika Centra, 
–  izrađuje prijedloge akata koje donosi Upravno vijeće, 
–  obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i Statutom.“.  
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Članak 17. 

  Članak 54.c briše se. 

Članak 18. 

  Članak 54.d. briše se. 

Članak 19. 

  Naslov iznad članka 55. i članak 55. mijenjaju se i glase „Sredstva za rad Centra“. 

 „Sredstva za poslovanje i rad Centra osiguravaju se iz prihoda od imovine, naknada za usluge, potpora, 
donacija i drugih izvora.“. 

Članak 20. 

  Naslov iznad članka 56. mijenja se i glasi „Glava VIII.a ZADRUŽNI SAVEZI“. 

  U članku 56. stavci 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase: 
„(2) Zadružni savezi su pravne osobe upisane u sudski registar sukladno pravilima za upis zadruga.  
 
(3) Statutom zadružnog saveza pobliže se uređuju: naziv, OIB i sjedište zadružnog saveza, ciljevi, 
poslovi i zadaci, tijela zadružnog saveza i njihov djelokrug rada, sastav, način i postupak izbora i 
opoziva tijela, trajanje mandata tijela, zastupanje zadružnog saveza, imovina i raspolaganja istom, 
način osiguranja sredstava za rad i druga pitanja važna za rad zadružnog saveza“. 
  
(4) Statut zadružnog saveza donosi skupština zadružnog saveza.“. 
 
  U stavku 6. riječi: „Hrvatskom savezu zadruga za razvoj zadrugarstva“ zamjenjuju se 
riječima: „Centru za razvoj zadrugarstva“. 

Članak 21. 

  U članku 70. stavak 2. riječi: „Hrvatskog saveza zadruga“ zamjenjuju se riječima 
„Centra“. 
 
  U stavku 3. riječi: „Hrvatski savez zadruga“ zamjenjuju se riječima „Centar“. 
 
  U stavku 4. riječi: „Hrvatski savez zadruga“ zamjenjuju se riječima „Centar“. 

Članak 22. 

  U Članku 70.a stavku 1. riječi „Hrvatskog saveza zadruga“ zamjenjuju se riječima 
„Centra“. 
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  U alineji 1. riječi „Hrvatskog saveza zadruga“ zamjenjuju se riječima „Centra“. 
 
  U alineji 2. riječi „Predstavničke skupštine, Nadzornog odbora, Upravnog odbora i 
predsjednika Hrvatskog saveza zadruga“ zamjenjuju se riječima „Upravnog vijeća i Ravnatelja 
Centra“. 
 
  U alineji 3. riječi „Hrvatskog saveza zadruga“ zamjenjuju se riječima „Centra“. 
 

Članak 23. 
 

  U članku 71. stavak 1. točke 6. i 7. brišu se.  
 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
 

 Članak 24. 
 
  Zadružni savezi dužni su uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama ovog 
Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.  
 

Članak 25. 
 
 (1)  Do imenovanja Ravnatelja, poslove rukovođenja Centrom obavljat će dosadašnji 
predsjednik Hrvatskog saveza zadruga koji će podnijeti prijavu za upis Centra, kao pravnog slijednika 
Hrvatskog saveza zadruga, u sudski registar, u roku 7 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. 
 
 (2)  Danom upisa Centra u sudski registar, oprema, imovina, financijska prava i obveze te 
zaposlenici Hrvatskog saveza zadruga postaju oprema, imovina, financijska prava i obveze te 
zaposlenici Centra. 
 
 (3)  Zaposlenici iz stavka 2. ovoga članka do donošenja novih ugovora o radu Centra 
zadržavaju sva prava iz radnog odnosa koja su stekli do dana preuzimanja. 
 
 (4)  Vlada Republike Hrvatske imenovat će predsjednika, zamjenika predsjednika i članove 
Upravnog vijeća u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. 
 
 (5)  Predsjednik Upravnog vijeća će sazvati Upravno vijeće u roku 30 dana od dana 
imenovanja Upravnog vijeća. 
 
  (6)  Upravno vijeće će, na prijedlog dosadašnjeg predsjednika Hrvatskog saveza zadruga, u 
roku 60 dana od dana imenovanja Upravnog vijeća, donijeti Statut uz prethodnu suglasnost ministra 
nadležnog za poduzetništvo i obrt, te druge akte potrebne za rad Centra.  
 
 (7)  Upravno vijeće će u roku 90 dana od dana imenovanja Upravnog vijeća raspisati javni 
natječaj za izbor Ravnatelja. 
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Članak 26. 

  Pravilnik o evidenciji zadruga i zadružnih saveza iz članka 9. točke 2. ovoga Zakona 
donijet će ministar nadležan za poduzetništvo i obrt u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog 
Zakona. 

Članak 27. 

 (1)  U slučaju ako zadruga nema imovinu, odnosno ako ima imovinu neznatne vrijednosti, 
ako svoje poslovanje i opće akte nije uskladila s odredbama Zakona o zadrugama (Narodne novine, br. 
36/95, 67/2001, 12/2002, 34/2011 i 125/2013) te ako tri godine zaredom nije postupila po zakonskoj 
obvezi da objavi svoja godišnja financijska izvješća s propisanom dokumentacijom, ako je propisana 
obveza objavljivanja tih izvješća, sud kod kojega je zadruga upisana u sudski registar provest će 
postupak brisanja zadruge sukladno članku 70. Zakona o sudskom registru (Narodne novine, br. 1/95, 
57/96, 45/99, 54/2005, 40/2007, 91/2010, 90/2011 i 148/2013). 
 
 (2)  U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, ako zadruga ima imovinu, sud kod kojega je 
zadruga upisana u sudski registar provest će postupak brisanja zadruge po službenoj dužnosti na način 
reguliran člankom 73. stavkom 3. Zakona o zadrugama (Narodne novine, broj 34/2011). 
 
 (3)  Jedinica lokalne samouprave kojoj pripadne imovina u slučaju iz stavka 2. ovoga članka 
dužna je s tom imovinom postupiti na način reguliran člankom 47. stavcima 2. i 3. Zakona o zadrugama 
(Narodne novine, broj 34/2011). 
 
 (4)  Za zadruge koje se nisu uskladile s pozitivnim propisima, sud kod kojega je zadruga 
upisana u sudski registar donijet će rješenje o brisanju iz registra bez likvidacije, ako zadruga u roku od 
šest mjeseci, nakon što sud priopći nakanu da će je brisati iz registra, ne učini vjerojatnim da ima 
imovinu. 

Članak 28. 

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

Uz članak 1. 
Zadruge su društva osoba koja posluju prema načelima i vrednotama zadrugarstva koja su osnova za 
uspjeh zadružnog modela. Načela nisu propisi nego baština zadrugarstva te je stoga namjera 
zakonodavca da se ona osiguraju i promoviraju u zadrugama kroz primjenu edukacije u zadružnom 
sustavu. Dodatno, na zadruge se, kao i na druge pravne osobe, već primjenjuju svi odgovarajući 
nadzori poslovanja. Stoga se predlaže brisanje odredbe koja određuje da povredu zadružnih načela i/ili 
vrednota utvrđuje ured državne uprave u županiji na prijedlog člana zadruge, predstavnika zadruge ili 
zadružnog saveza, Hrvatskog saveza zadruga te druge pravne ili fizičke osobe koja dokaže pravni 
interes. 
 
Uz članak 2. 
Uz stavak 4. riječi „Hrvatskom savezu zadruga“ zamjenjuju se riječima „Hrvatskom centru za zadružno 
poduzetništvo“ zbog promjene naziva organizacije gdje se naziv „Hrvatski savez zadruga“ mijenja i 
glasi „Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo“. 
 
Uz članak 3. 
Predlaže se da utvrđenje ništetnosti odluka skupštine zadruge može zatražiti svaki član zadruge, 
nadzorni odbor i upravitelj zadruge.  
 
Uz članak 4. 
Predloženim izmjenama članka 37. zadrugama  umanjuje se obveza izdvajanja i evidentiranja za razvoj 
zadruge na 20% od dobiti utvrđene godišnjim obračunom. Time se zadrugama osigurava kontinuirano 
jačanje zadruge kroz obvezno izdvajanje za razvoj zadruge.  
 
Uz članak 5. 
Sukladno izmjenama predloženim u članku 1. te u stavku 2. ovog članka briše se u stavku 1. točka 5. 
po kojem je razlog za prestanak zadruge postupanje suprotno ovom Zakonu i drugim propisima te 
zadružnim načelima ili vrednotama.  
Predloženom dopunom i izmjenom u članku 43. stavku 2. utvrđuje se da prijedlog za brisanje zadruge 
zbog poslovanja zadruge neprekidno šest mjeseci s brojem članova manjim od propisanog mogu 
dostaviti član zadruge ili upravitelj te se predlažu odredbe kojima se određuje uloga ureda državne 
uprave kao i nadležnog trgovačkog suda u predmetnom slučaju. 
 
Uz članak 6. 
Ispravlja se riječ „sljednike“ u „slijednike“.  
 
Uz članak 7. 
Predlaže se promjena naziva glave VIII. u HRVATSKI CENTAR ZA ZADRUŽNO 
PODUZETNIŠTVO zbog promjene naziva organizacije gdje se naziv „Hrvatski savez zadruga“ 
mijenja i glasi „Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo“. 
 
Uz članak 8. 
Osniva se Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo kao pravni slijednik Hrvatskog saveza zadruga. 
Zadrugarstvo je poseban oblik poduzetništva jer su zadruge društva osoba, a ne društva kapitala. 
Zadruge imaju specifično načelo jednakopravnosti – jedan čovjek – jedan glas. To načelo obvezno 
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dolazi zajedno s načelom dobrovoljnosti. Obveznim članstvom, kakvo je do sada postojalo u 
Hrvatskom savezu zadruga, narušava se načelo dobrovoljnosti te se zadruge stavlja u situaciju da se 
obvezno udružuju bez obzira na ciljeve, interese i tržišne položaje.  
Ukidanjem obveznog članstva i osnivanjem Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo zadrugama se 
olakšava poslovanje, rasterećuje ih se od parafiskalnog nameta obvezne članarine te se unapređuje 
njihovo poslovanje.  
Istovremeno, osnivanjem Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo osigurat će se veća učinkovitost 
u razvoju i promicanju zadružnog poduzetništva. 
Predloženim izmjenama definirano je da je Centar javna ustanova koja ima za cilj unapređivanje i 
razvoj zadruga i zadrugarstva u cjelini. Centar ima status pravne osobe s javnim ovlastima sa sjedištem 
u Zagrebu. 
 
Uz članak 9. 
Predloženim odredbama definiraju se poslovi koje Centar obavlja u okviru svojih djelatnosti. Obzirom 
na ukidanje obveznog članstva predlaže se i preimenovanje Pravilnika o evidenciji zadruga, zadružnih 
saveza i ostalih članova Hrvatskog saveza zadruga. Predlaže se da Pravilnik obuhvaća zadruge i 
zadružne saveze, a druge fizičke i pravne osobe koje na odgovarajući način unapređuju i promiču 
zadrugarstvo surađuju s Centrom na način  predložen u članku 9. 
 
Uz članak 10. 
Članak 50.a se briše obzirom na predložene izmijene u članku 9. 
 
Uz članke 11. i 12. 
Sukladno ukidanju obveznog članstva predlaže se brisanje članaka 51. i 52. kojima su utvrđene odredbe 
vezano za obvezno članstvo te članove Hrvatskog saveza zadruga. 
 
Uz članak 13. 
Predlaže se brisanje članka 53. obzirom da su predmetne odredbe utvrđene ovim prijedlogom u 
člancima 9. i 14. 
 
Uz članak 14. 
Utvrđuje se da su tijela Centra Upravno vijeće i Ravnatelj te da Centar može imati i druga tijela 
sukladno Statutu.  
 
Uz članak 15. 
Predlažu se odredbe kojima se utvrđuje da Upravno vijeće imenuje Vlada Republike Hrvatske na 
razdoblje od četiri godine. Upravno vijeće čine predsjednik, zamjenik i tri člana. Utvrđuju se poslovi 
Upravnog vijeća. 
 
Uz članak 16. 
Utvrđuje se i način imenovanja Ravnatelja, kojeg imenuje i razrješuje Upravno vijeće, odgovornosti i 
poslovi Ravnatelja.  
 
Uz članak 17. 
Članak 54.c se briše obzirom na predložene izmjene u unutarnjem ustrojstvu Centra.  
 
Uz članak 18. 
Članak 54.d se briše obzirom na predložene izmjene u unutarnjem ustrojstvu Centra.  
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Uz članak 19.  
Utvrđuje se da se sredstva za poslovanje i rad Centra osiguravaju iz prihoda od imovine, naknada za 
usluge, potpora, donacija i drugih izvora. 
 
Uz članak 20. 
Predlaže se umetanje Glave VIII.a naslova ZADRUŽNI SAVEZI iznad članka 56.  
Obzirom na osnivanje Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo brišu se odredbe koje su utvrđivale 
jedinstvo sustava zadružnih saveza i Hrvatskog saveza zadruga kao i obvezno davanje prethodnog 
mišljenja Centra na Statut zadružnog saveza. Predlaže se da u slučaju likvidacije zadružnog saveza, 
imovina zadružnog saveza koja u postupku njegove likvidacije preostane nakon podmirenja obveza 
prema vjerovnicima prenosi Hrvatskom centru za zadružno poduzetništvo za razvoj zadrugarstva. 
 
Uz članak 21. 
U članku 70. riječi „Hrvatski savez zadruga“ zamjenjuju use riječima „Hrvatski centar za zadružno 
poduzetništvo“ u odgovarajućem padežu. 
 
Uz članak 22. 
U članku 70.a riječi „Hrvatski savez zadruga“ zamjenjuju se riječima „Hrvatski centar za zadružno 
poduzetništvo“ u odgovarajućem padežu. 
U stavku 1. alineji 2. mijenjaju se nazivi tijela, a sukladno predloženim izmjenama vezanim za 
unutarnje ustrojstvo Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo. 
 
Uz članak 23. 
Predlaže se brisanje točke 6. stavka 1. u članku 71. obzirom da se navedena odredba odnosi na 
prijelazne i završne odredbe Zakona o zadrugama (Narodne novine, broj 34/2011). Predlaže se i 
brisanje točke 7., stavka 1. članka 71. Zakona o zadrugama (Narodne novine, broj 125/13), sukladno 
obrazloženju uz članak 1. te se zadruge rasterećuje od predviđenih prekršajnih mjera. Namjera je 
primjenu zadružnih načela i/ili vrednota osigurati i promovirati putem edukacija kroz učinkovitiju 
podršku zadružnom sustavu.  
 
Uz članak 24. 
Utvrđuje se da su zadružni savezi dužni uskladiti statute s odredbama Zakona u roku od 90 dana od 
dana stupanja na snagu ovog Zakona. 
 
Uz članak 25. 
Utvrđuje da će do imenovanja Ravnatelja Centra poslove ravnatelja obavljati dosadašnji Predsjednik 
Hrvatskog savez zadruga. Predlaže se da danom upisa Centra u sudski registar oprema, imovina, 
financijska prava i obveze te zaposlenici Hrvatskog saveza zadruga postaju oprema, imovina, 
financijska prava i obveze te zaposlenici  Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo.   
Utvrđuju se i rokovi za upis u sudski registar, donošenje Statuta, kao i postupak i rokovi za imenovanje 
Upravnog vijeća kao i za raspisivanje javnog natječaja za izbor Ravnatelja. 
 
Uz članak 26.  
Predlaže se da ministar nadležan za poduzetništvo i obrt donese Pravilnik o evidenciji zadruga i 
zadružnih savez u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona.  
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Uz članak 27.  
Utvrđuje se za zadruge koje se nisu uskladile sa odredbama prijašnjih Zakona o zadrugama, kao i sa 
ovim Zakonom, postupak brisanja iz sudskog registra po službenoj dužnosti suda.   
 
Uz članak 28.  
Utvrđuje se da Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama. 
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ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJI SE MJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU 
  

Članak 2. 
 

(1) Zadruga se temelji na zadružnim vrednotama: samopomoći, odgovornosti, demokratičnosti, 
ravnopravnosti, pravičnosti i solidarnosti te moralnim vrednotama poštenja, otvorenosti, društvene 
odgovornosti i skrbi za druge. 
 
(2) Odnose među svojim članovima zadruga uređuje na zadružnim načelima: 
 
– dragovoljno i otvoreno članstvo – članstvo u zadruzi je dragovoljno i otvoreno prema svim osobama 
koje koriste njezine proizvode, usluge i koje su spremne prihvatiti odgovornosti članstva, bez ikakve 
spolne, rasne, socijalne, političke, vjerske ili bilo koje druge diskriminacije, 
 
– nadzor poslovanja od strane članova – zadruga je demokratsko društvo čiji rad nadziru njezini 
članovi i koji aktivno sudjeluju u stvaranju poslovne politike i donošenju odluka. Izabrani predstavnici 
članova odgovaraju članstvu. Članovi imaju jednaka glasačka prava (jedan član – jedan glas), 
 
– gospodarsko sudjelovanje članova zadruge i raspodjela – dužnost članova zadruge je, prema svojim 
interesima i mogućnostima, sudjelovanje u radu i doprinos razvoju zadruge. Članovi raspoređuju dobit 
zadruge za jednu ili više sljedećih namjena: razvitak zadruge, porast pričuva, članovima – razmjerno 
poslovanju sa zadrugom i kao potpora drugim aktivnostima zadruge, 
 
– samostalnost i neovisnost – kao samostalna i neovisna pravna osoba zadruga se u pravnom prometu s 
drugim pravnim osobama i državnim tijelima oslanja na rad svojih članova i zadružne resurse, pod 
neposrednim nadzorom svojih članova, 
 
– obrazovanje, stručno usavršavanje i informiranje članova zadruge – zadruga provodi obrazovanje i 
stručno usavršavanje svojih članova, izabranih predstavnika, upravitelja i zaposlenika kako bi 
pridonijeli razvitku svoje zadruge. Ona izvješćuje svoje članove i javnost, posebice mlade ljude o 
naravi, koristima i prednostima zadrugarstva, 
 
– suradnja među zadrugama – zadruge najučinkovitije služe svojim članovima i jačanju zadružnog 
sustava povezivanjem i suradnjom na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, 
 
– briga za zajednicu – zadruga posluje na način koji pridonosi održivom razvoju okruženja i lokalne 
zajednice. 
 
(3) U svome radu zadruga je dužna pridržavati se zadružnih načela iz stavka 2. ovoga članka i dobrih 
poslovnih običaja. 
 
(4) Povredu zadružnih načela i/ili vrednota rješenjem utvrđuje ured državne uprave u županiji na 
prijedlog člana zadruge, predstavnika zadruge ili zadružnog saveza, Hrvatskog saveza zadruga te druge 
pravne ili fizičke osobe koja dokaže pravni interes. 
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Članak 9. 

(1) Zadruga je osnovana trenutkom potpisa izjave osnivača o prihvaćanju pravila zadruge na 
osnivačkoj skupštini, a svojstvo pravne osobe stječe upisom u sudski registar mjesno nadležnog 
trgovačkog suda. 

(2) Zadruga se upisuje u sudski registar sukladno propisima o sudskom registru. 

(3) U sudski registar upisuje se: 

– tvrtka, sjedište, OIB i predmet poslovanja zadruge, 

– dan održavanja osnivačke skupštine, 

– ime i prezime upravitelja i OIB, 

– ovlasti za zastupanje zadruge, 

– ime i prezime i OIB članova nadzornog odbora, ako zadruga ima nadzorni odbor, 

– odgovornost članova zadruge za obveze zadruge, ako je propisana pravilima zadruge. 

(4) Rješenje o upisu u sudski registar i svaku izmjenu toga rješenja sud će dostaviti zadruzi i 
Hrvatskom savezu zadruga u roku 15 dana od dana upisa. 

Članak 21. 

(1) Odluka skupštine je ništetna ako je protivna zadružnim vrednotama ili načelima pa se zbog toga 
protivi biti zadruge ili je protivna Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima ili poslovnom 
moralu, propisima kojima se isključivo ili pretežito štite interesi vjerovnika ili su doneseni radi zaštite 
javnog interesa. 

(2) Ništetnost se može isticati tužbom nadležnom sudu. 

(3) Utvrđenje ništetnosti može zatražiti svaki član zadruge, nadzorni odbor, upravitelj zadruge te 
Hrvatski savez zadruga. 

Članak 37. 

(1) Iz ostvarene dobiti utvrđene godišnjim obračunom zadruga je dužna pokriti gubitke iz prethodnih 
razdoblja. 

(2) Nakon pokrića gubitaka iz prethodnog razdoblja, iz dobiti utvrđene godišnjim obračunom – zadruga 
izdvaja i posebno evidentira: 

– najmanje 30% za razvoj zadruge, 

– najmanje 5% u obvezne pričuve sve dok te pričuve ne dosegnu ukupan iznos uloga članova. 
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(3) Nakon izdvajanja iz stavka 2. ovoga članka, preostali dio dobiti zadruga, u skladu s odlukom 
skupštine, može koristiti za upis dodatnih uloga članova zadruge vodeći računa o sudjelovanju 
pojedinog člana zadruge u aktivnostima zadruge, za isplatu članovima zadruge, ulagačima i radnicima 
zadruge ili za druge namjene utvrđene odlukom skupštine. 

(4) Obvezne pričuve zadruga može upotrijebiti za pokriće gubitka, odnosno manjka, za povrat uloga 
članovima koji izlaze iz zadruge i druge slične namjene. 

Članak 43. 

(1) Razlozi za prestanak zadruge su: 

1. odluka skupštine o prestanku zadruge, pripajanju drugoj zadruzi, spajanju s drugom zadrugom i 
podjeli na više novih zadruga, 

2. pravomoćna odluka suda kojom se određuje ukidanje zadruge ili brisanje zadruge iz sudskog registra 
po službenoj dužnosti, 

3. nedostavljanje godišnjih financijskih izvješća nadležnom tijelu u skladu s posebnim propisima, 

4. poslovanje zadruge neprekidno šest mjeseci s brojem članova ispod broja propisanog ovim 
Zakonom, 

5. postupanje suprotno ovom Zakonu i drugim propisima te zadružnim načelima ili vrednotama, 

6. drugi slučajevi predviđeni ovim Zakonom ili posebnim propisima. 

(2) Razloge iz stavka 1. točke 4. i 5. ovoga članka rješenjem utvrđuje ured državne uprave, a na temelju 
mišljenja Hrvatskog saveza zadruga. 

(3) Pravomoćno rješenje iz stavka 2. ovoga članka je osnov za brisanje zadruge iz sudskog registra. 

Članak 46. 

(1) U slučaju prestanka zadruge spajanjem, pripajanjem ili podjelom zadruge, prava i obveze zadruge 
prenose se na njezine pravne sljednike. 

(2) Član zadruge koji se protivi odluci skupštine o spajanju, pripajanju ili podjeli zadruge može istupiti 
iz zadruge. 
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Glava VIII. 
HRVATSKI SAVEZ ZADRUGA I ZADRUŽNI SAVEZI 

Hrvatski savez zadruga 

Članak 49. 

(1) Hrvatski savez zadruga je samostalna stručno poslovna organizacija zadruga koja promiče, 
usklađuje i zastupa njihove posebne i zajedničke interese. 

(2) Hrvatski savez zadruga ima svojstvo pravne osobe upisane u sudski registar s poslovima i ovlastima 
utvrđenim ovim Zakonom, statutom i drugim općim aktima Hrvatskog saveza zadruga. 

(3) Sjedište Hrvatskog saveza zadruga je u Zagrebu. 

Poslovi Hrvatskog saveza zadruga 

Članak 50. 

(1) Hrvatski savez zadruga obavlja sljedeće poslove: 

– pruža stručnu i drugu pomoć zadrugama i ostalim članovima, 

– promiče i zastupa interese zadruga te ostalih članova pred tijelima državne uprave lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i u postupcima pred drugim institucijama, 

– brine o provođenju zadružnih načela i zadružnih vrednota, 

– promiče zadrugarstvo i učeničko zadrugarstvo izdavanjem biltena, časopisa i druge stručne literature i 
na druge načine, 

– vodi evidenciju o proizvodima i uslugama članica, 

– promiče zadružne proizvode i usluge, 

– organizira i provodi stručno osposobljavanje i savjetovanja iz područja zadrugarstva 

– daje mišljenja i prijedloge državnim tijelima kod donošenja propisa iz područja zadrugarstva te mjera 
ekonomske, socijalne i porezne politike vezanih uz zadrugarstvo, 

– promiče suradnju članova radi njihovog povezivanja, uspostave i razvoja poslovnih odnosa na 
domaćem i inozemnom tržištu, 

– provodi međunarodnu suradnju, 

– vodi evidenciju zadruga i evidenciju ostalih članova, 

– obavlja druge poslove koji proizlaze iz Zakona i statuta Hrvatskog saveza zadruga. 
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(2) Pravilnik o evidenciji zadruga, zadružnih saveza i ostalih članova donosi ministar nadležan za 
poslove poduzetništva i obrta. 

Članak 50.a 

(1) Hrvatski savez zadruga ima javne ovlasti: 

– vodi evidenciju zadruga, zadružnih saveza i drugih članova. 

(2) Potvrde, uvjerenja i druge isprave koje izdaje Hrvatski savez zadruga u obavljanju javnih ovlasti su 
javne isprave.«. 

Članstvo 

Članak 51. 

 (1) Zadruge sa sjedištem na području Republike Hrvatske obvezno su članovi Hrvatskog saveza 
zadruga, a članstvo stječu danom upisa u sudski registar. 

(2) Članovi Hrvatskog saveza zadruga mogu biti i druge fizičke i pravne osobe (asocijacija kreditnih 
unija, Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva, istraživačko – obrazovne institucije i dr.) koje na 
odgovarajući način unapređuju i promiču zadrugarstvo. 

Članak 52. 

1) Prava i obveze članovi Hrvatskog saveza zadruga ostvaruju putem teritorijalnih, strukovnih, 
specijaliziranih i drugih zadružnih saveza te drugih oblika organiziranja i rada sukladno s odredbama 
Statuta Hrvatskog saveza zadruga.«. 

 (2) Hrvatskim savezom zadruga upravljaju članovi putem svojih predstavnika u skupštini Hrvatskog 
saveza zadruga. U skupštini se osigurava odgovarajuća zastupljenost zadružnih saveza. 

Statut 

Članak 53. 

(1) Statutom Hrvatskog saveza zadruga detaljnije se uređuju: naziv i sjedište; poslovi i zadaci; 
zastupanje; unutarnje ustrojstvo; tijela i poslovi zadružnih saveza; tijela Hrvatskog saveza zadruga: 
njihova nadležnost, sastav, način biranja i opoziva, trajanje mandata i način odlučivanja; prava i obveze 
članova; način i postupak stjecanja i gubitka članstva osoba koje nisu zadruge, osiguranje sredstava za 
rad Hrvatskog saveza zadruga; raspolaganje imovinom; javnost rada i informiranje; postupak 
donošenja i izmjena statuta, drugih općih akata i druga pitanja vezana uz rad Hrvatskog saveza 
zadruga. 

(2) Statut donosi Predstavnička skupština Hrvatskog saveza zadruga uz prethodno pribavljenu 
suglasnost ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt.«. 

(3) Statut Hrvatskog saveza zadruga objavljuje se u »Narodnim novinama«. 
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Tijela Saveza 

Članak 54. 

(1) Tijela Hrvatskog saveza zadruga su Predstavnička skupština, Nadzorni odbor, Upravni odbor i 
Predsjednik Hrvatskog saveza zadruga.«. 

 (2) Hrvatski savez zadruga ima sud časti, a može imati mirovno vijeće i druga tijela određena statutom 
Saveza. 

Predstavnička skupština 

Članak 54.a 

(1) Hrvatskim savezom zadruga upravljaju članovi putem svojih predstavnika u Predstavničkoj 
skupštini Hrvatskog saveza zadruga. U Predstavničkoj skupštini zastupljenost zadružnih saveza se 
osigurava na način da svaki zadružni savez ima po jednog predstavnika. 

(2) Predstavničku skupštinu Hrvatskog saveza zadruga čine predstavnici zadruga, zadružnih saveza te 
dragovoljnih članova, a sve u skladu s odredbama Statuta Hrvatskog saveza zadruga. 

(3) Predstavnik zadruga, zadružnih saveza te dragovoljnih članova u Predstavničkoj skupštini može 
biti: upravitelj, predsjednik skupštine ili predsjednik nadzornog odbora zadruge, zakonski zastupnik 
zadružnog saveza. 

(4) Izbore za Predstavničku skupštinu provodi Povjerenstvo za provođenje izbora. Povjerenstvo ima pet 
članova koje imenuje ministar nadležan za poduzetništvo i obrt. 

(5) Izbori za Predstavničku skupštinu provode se na način da se predstavnici zadruga za Predstavničku 
skupštinu Hrvatskog saveza zadruga biraju neposrednim izborom po županijama, a proporcionalno 
udjelu broja zadruga pojedine županije u ukupnom broju zadruga upisanih u Evidenciju zadruga, 
zadružnih saveza i ostalih članova Hrvatskog saveza zadruga. 

(6) Postupak provedbe izbora za Predstavničku skupštinu, u skladu s odredbama iz stavka 5. ovoga 
članka, detaljno utvrđuje odlukom Povjerenstvo za provođenje izbora uz prethodno pribavljenu 
suglasnost ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt. 

Predsjednik Hrvatskog saveza zadruga 

Članak 54.b 

(1) Predsjednik Hrvatskog saveza zadruga predstavlja i zastupa Hrvatski savez zadruga i odgovara za 
zakonitost njegovog rada te obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i Statutom Hrvatskog 
saveza zadruga. 

(2) Predsjednik Hrvatskog saveza zadruga ne može biti član Nadzornog odbora. 
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Nadzorni odbor 

Članak 54.c 

Nadzorni odbor nadzire provođenje Statuta i drugih općih akata Hrvatskog saveza zadruga te 
ostvarivanje prava i izvršavanje obveza njezinih članova, nadzire financijsko i materijalno poslovanje 
Hrvatskog saveza zadruga i druge poslove određene ovim Zakonom i Statutom. 

Upravni odbor 

Članak 54.d 

Upravni odbor Hrvatskog saveza zadruga provodi odluke i zaključke Predstavničke skupštine te 
obavlja druge poslove određene ovim Zakonom i Statutom. 

Sredstva za rad Hrvatskog saveza zadruga 

Članak 55. 

Sredstva za rad Hrvatskog saveza zadruga osiguravaju se iz članarina, prihoda od imovine, naknade za 
usluge, potpora, donacija i drugih izvora. Odluku o visini članarine donosi Predstavnička skupština 
Hrvatskog saveza zadruga uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt. 

Zadružni savezi 

Članak 56. 

 (1) Zadruge mogu osnivati i udruživati se u teritorijalne, strukovne i specijalizirane zadružne saveze 
radi promicanja zadrugarstva i zajedničkih interesa. 

(2) Zadružni savezi su pravne osobe upisane u sudski registar sukladno s pravilima za upis zadruga te s 
drugim oblicima organiziranja i rada i Hrvatskim savezom zadruga čine jedinstvo zadružnog sustava. 

(3) Statutom zadružnog saveza pobliže se uređuju: naziv, OIB i sjedište zadružnog saveza, ciljevi, 
poslovi i zadaci, tijela zadružnog saveza i njihov djelokrug rada, sastav, način i postupak izbora i 
opoziva tih tijela, trajanje mandata, zastupanja zadružnog saveza i druga pitanja važna za rad 
zadružnog saveza.«. 

 (4) Statut zadružnog saveza donosi skupština zadružnog saveza, uz prethodno mišljenje Hrvatskog 
saveza zadruga i suglasnost ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt u roku utvrđenom odlukom 
o usklađenju, odnosno osnivanju zadružnog saveza. 

(5) Sredstva za rad zadružnog saveza osiguravaju se radom i aktivnostima zadružnog saveza, 
potporama, donacijama i iz drugih izvora. 

(6) U slučaju likvidacije zadružnog saveza, imovina zadružnog saveza koja u postupku njegove 
likvidacije preostane nakon podmirenja obveza prema vjerovnicima, prenosi se Hrvatskom savezu 
zadruga za razvoj zadrugarstva. 
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Glava X. 
NADZOR I PREKRŠAJNE ODREDBE 

Članak 70. 

(1) Nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provodi 
ministarstvo nadležno za poslove poduzetništva i obrta. 

(2) U provođenju nadzora iz stavka 1. ovoga članka ministarstvo nadležno za poslove poduzetništva i 
obrta može od Hrvatskog saveza zadruga tražiti odgovarajuća izvješća i podatke. 

(3) Izvješća i podatke iz stavka 2. ovoga članka Hrvatski savez zadruga je obvezan dostaviti ministru 
nadležnom za poduzetništvo i obrt u roku od 30 dana ili u istom roku izvijestiti o razlozima zbog kojih 
ih nije u mogućnosti dostaviti. 

(4) Hrvatski savez zadruga je obvezan ministarstvu nadležnom za poduzetništvo i obrt podnijeti 
godišnje Izvješće o radu do 1. ožujka iduće godine za prethodnu godinu. 

Članak 70.a 

Ako u provedbi nadzora iz članka 70. Ministarstvo nadležno za poslove poduzetništva i obrta ocjeni da 
postoje određene nezakonitosti ili nepravilnosti u radu ili postupanju Hrvatskog saveza zadruga, 
poduzet će mjere radi otklanjanja nezakonitosti ili nepravilnosti, a osobito: 

– poništiti ili ukinuti u cijelosti ili djelomično odluku tijela Hrvatskog saveza zadruga koja je donesena 
protivno odredbama ovoga Zakona ili drugog akta donesenog na temelju ovoga Zakona, 

– neposredno donijeti odluke iz nadležnosti Predstavničke skupštine, Nadzornog odbora, Upravnog 
odbora i predsjednika Hrvatskog saveza zadruga, kad ocjeni da se na drugi način ne može izvršiti ovaj 
Zakon ili drugi akt donesen na temelju ovoga Zakona, 

– neposredno obaviti poslove koji su ovim Zakonom ili drugim aktom doneseni na temelju ovoga 
Zakona dani u nadležnost jednom od tijela Hrvatskog saveza zadruga na njihov trošak, kad se ocjeni da 
se na drugi način ne može izvršiti ovaj Zakon ili drugi akt donesen na temelju ovoga Zakona, 

– poduzeti i druge mjere u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima.«. 

Prekršaji 

Članak 71. 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zadruga: 

1. ako ne vodi i ne čuva imenik članova na način propisan ovim Zakonom (članak 15. stavak 1., 2. i 3.), 

2. ako ne čuva zapisnike skupštine na način propisan ovim Zakonom (članak 19. stavak 2.), 
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3. ako uloge osoba koji nisu članovi zadruge ne vodi na način propisan ovim Zakonom (članak 32. 
stavak 3.), 

4. ako prije rasporeda dobiti ne pokrije gubitke iz prethodnih razdoblja (članak 37. stavak 1.), 

5. ako dobit ne rasporedi na način propisan ovim Zakonom (članak 37. stavak 2.), 

6. ako Hrvatskom savezu zadruga ne dostavi odluku skupštine na način propisan ovim Zakonom 
(članak 73. stavak 2.). 

7. ako se u svojem radu ne pridržava zadružnih načela i/ili vrednota (članak 2. stavak 1., 2., 3. i 4.) 

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u zadruzi novčanom kaznom 
od 1.000,00 do 5.000,00 kuna. 
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