
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO BRANITELJA 
 

 
 

                                       
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 
 

Ministarstvo branitelja objavljuje objedinjene primjedbe zaprimljene od strane predstavnika zainteresirane javnosti koji su dostavili 

primjedbe na Prijedloga Pravilnika o voñenju evidencije o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama, njihovim upraviteljima i savezima 

putem održanog internetskog javnog savjetovanja, provedenog u razdoblju od 11. rujna do 5. listopada 2014. godine, te očitovanja o 

prihvaćanju/neprihvaćanju istih. 
 
 

 

 
Red
ni 

broj 
 

 
Naziv dionika 
( pojedinac, 

organizacija, 
institucija) 

Članak na 
koji se 
odnosi 
primjedba
/prijedlog 

 
 

Tekst primjedbe/prijedloga 

 
 

Razlog prihvaćanja/neprihvaćanja 
 primjedbe ili prijedloga 

 
1. 
 

 
Braniteljska 
zadruga Pauk- 
Čeka Imotski 

 
generalna 
primjedba 

 
Traži se izbacivanje naziva „socijalno – radne zadruge“ jer 
se smatra da su sve braniteljske zadruge socijalne i radne i 
da nema potrebe to isticati. 

Ne prihvaća se. 
Naziv „braniteljske socijalno – radne zadruge“ je 
propisan Zakonom o pravima hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a u 
tekst Zakona je ugrañen Zakonom o izmjenama i 
dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 
„Narodne novine“ broj 92/14. Primjedba se ne 
prihvaća jer nije moguće Pravilnikom mijenjati 
zakonske odredbe. 

 
 
 

 
 

generalna 
primjedba 
     

 
Izmjena naziva braniteljske socijalno – radne zadruge u 
„braniteljska zadruga“. 

Ne prihvaća se. 
Obrazloženje kao pod 1. 



 

 
 

 
generalna 
primjedba 

 

 
Traži se da se sve zadruge koje žele svoje proizvode 
zajednički plasirati na tržište udruže u „klastere“. 

Ne prihvaća se. 
Udruživanje u saveze obuhvaća sve oblike 
udruživanja zadruga radi ostvarivanja zadružnih 
interesa. 

 
2. 

Braniteljska 
zadruga 
„Zima“ 

 

generalna 
primjedba 

 

Traži se izbacivanje riječi „socijalno – radna“ iz naziva 
braniteljskih zadruga jer se smatra da time pravilnik 
obuhvaća samo zadruge koje su u nadležnom trgovačkom 
sudu osnovane kao radno – socijalne, a pravilnik se 
primjenjuje i na zadruge koje su osnovane po novom 
Zakonu o zadrugama iz 2014. godine. Ističe se da Zakon o 
zadrugama ne poznaje taj vid zadruge. 

Ne prihvaća se. 
Obrazloženje kao pod 1. 


