
Izmjenama i dopunama Zako-

na o sudskom registru osnivač 

novog poduzeća dužan je uz 

dosada potrebne isprave pri-

ložiti još i ovjerenu izjavu da ni 

on ni drugo poduzeće kojeg je 

on član, a u kojem ima udjel u 

društvu  od 5%, nema nepod-

mirenih dugovanja na osnovi 

poreza te doprinosa za miro-

vinsko, odnosno zdravstveno 

osiguranje.    

Izvor: „Narodne novine“ 91/10 

    

    

Sve što je pravo... 

U udrugama poslodavaca hessenskih obrtni-
ka organizirano je 30 udruga s otprilike 
20.000 poduzeća. Prema Statutu, svrha je 
Udruge poslodavaca Hessenskog obrta 
zastupanje svih interesa slobodnog obrta u 
Hessenu prema vani i unutra, te u skladu s 
načelom:  

Više utjecaja, više uspjeha!Više utjecaja, više uspjeha!Više utjecaja, više uspjeha!Više utjecaja, više uspjeha!    

Cilj KWVD-a je uključivanje u rad snažnih 
organizacija kako bi na taj način učlanjenim  

poduzećima bio što kompetentniji i snaž-
niji partner u gospodarstvu .  

Ovim je učinjen jedan novi korak u tom 
smjeru!  

KWVD se predstavio Udruzi poslodavaca Hessenskog obrta  

KWVD je početkom rujna predstavio svoj 
dosadašnji rad Udruzi poslodavaca Hes-
senskog obrta (AHH).  

AHH je dobrovoljna asocijacija pokra-
jinskih strukovnih i obrtničkih udruga u 
pokrajinsko udruženje koje zajedno s rad-
nom zajednicom hessenskih obrtničkih 
komora tvori Vijeće hessenskog obrta 
(HHT) kao krovnu organizaciju hessenskih 
obrtnika.  
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KWVD pozdravlja odluku MVPEIKWVD pozdravlja odluku MVPEIKWVD pozdravlja odluku MVPEIKWVD pozdravlja odluku MVPEI----a i HGK o uvođenju funkcije komercijalnog atašeaa i HGK o uvođenju funkcije komercijalnog atašeaa i HGK o uvođenju funkcije komercijalnog atašeaa i HGK o uvođenju funkcije komercijalnog atašea    
Predsjedništvo KWVD-a pozdravlja odluku 
Ministarstva vanjskih poslova i europskih 
integracija i Hrvatske gospodarska komore 
o suradnji na području gospodarske diplo-
macije i uvođenja nove diplomatske 
funkcije komercijalnog atašea.  

Šef hrvatske diplomacije Gordan Jandroko-
vić i predsjednik HGK Nadan Vidošević pot-
pisali su Memorandum o suradnji na 
području međunarodne promocije hrvatsko-
ga gospodarstva i gospodarske diplomacije 
te predstavili novu diplomatsku funkciju: 
komercijalnog atašea.  

Međunarodna promocija hrvatskoga gospo-
darstva treba se usmjeravati prema razvoju 
jer Hrvatskoj u sadašnjoj situaciji treba rast 
BDP-a od sedam posto samo za pokrivanje 
troškova kamata – istaknuo je Vidošević. 
Hrvatski šef diplomacije je pak napomenuo 
kako je Memorandum jedna od mjera iz 
Vladina programa za gospodarski oporavak 
kojom se želi bolje koordinirati aktivnosti 
dviju institucija i smanjiti troškove. KWVD 
smatra da je to možda i uzrok zatvaranje 
Agencije za promicanje izvoza i ulaganja 
(APIU) i podržava bolju koordinaciju svih 
institucija.  

MVPEI će gospodarske aktivnosti kanalizirati 
kroz predstavništva HGK, a tamo gdje Komora 
nema predstavništva, zajednički će se djelo-
vati preko komercijalnih atašea.  

KWVD se već početkom godine u svojim raz-
govorima s nadležnim ministarstvima i usta-
novama u Hrvatskoj više puta zauzeo za osni-
vanje središnjeg zastupništva i jačanje 
hrvatskog gospodarstva u smjeru Njemačke 
te sebe prezentirao kao moguću opciju jednog 
takvog središnjeg gospodarskog zastupništva. 

Općenito gledajući, uvođenje funkcije komer-
cijalnog atašea korak je u pravom smjeru! 

IZMJENE I DOPUNE  SUDSKOG REGISTRA U HRVATSKOJ,  Vlatka Cikač IZMJENE I DOPUNE  SUDSKOG REGISTRA U HRVATSKOJ,  Vlatka Cikač IZMJENE I DOPUNE  SUDSKOG REGISTRA U HRVATSKOJ,  Vlatka Cikač IZMJENE I DOPUNE  SUDSKOG REGISTRA U HRVATSKOJ,  Vlatka Cikač     

NjemaNjemaNjemaNjemačkačkačkačka - Poslodavac mora imati moguPoslodavac mora imati moguPoslodavac mora imati moguPoslodavac mora imati mogućnost odgovoriti sa „da“ ili „ne“nost odgovoriti sa „da“ ili „ne“nost odgovoriti sa „da“ ili „ne“nost odgovoriti sa „da“ ili „ne“    

Ako zaposlenik želi skratiti radno vrijeme, onda mora znati formulirati svoju želju tako da poslodavac može odgovoriti sa “da” ili “ne”.  

Taj uvjet nije ispunjen ukoliko namještenik od poslodavca zahtijeva nagodbu o radnom vremenu “u okviru od 19,25 do 25 sati”.  

–S druge strane,  odbije li poslodavac zaposlenikov zahtjev samo usmeno, onda će važiti kao ugovorno radno vrijeme ono koje je zapos-

lenik (konkretno) naveo u svom zahtjevu ukoliko poslodavac pismeno ne odbije zahtjev najkasnije mjesec dana prije početka traženog 

skraćenja radnog vremena. (AZ – Poslovni broj: AZR 319/03)    


