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Broj: 118/2011 
Zagreb, 17. listopada 2011. 
 
 
 Nakon rasprave o Izvješću Povjerenstva za analizu i prijedlog rješavanja 
problematike nelikvidnosti, na osnovi članka 29. stavak 1. i članka 30. stavak 1. i 3. 
Poslovnika o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela, Vijeće je na 171. 
sjednici održanoj 17. listopada 2011. godine donijelo sljedeće 
 

MIŠLJENJE 
 
S ciljem rješavanja problematike nelikvidnosti nužno je odgovarajuće aktivnosti 
usmjeriti ka: 
 

- stvaranju uvjeta za uredno plaćanje i zaštitu vjerovnika, te 
- rješavanje problematike vrlo velikog broja pravnih osoba nad kojima su ostvareni 

uvjeti za pokretanje stečajnog postupka. 
 

1. Stvaranje uvjeta i puna primjena članka 70. Zakona o sudskom registru 
 
Primjenom članka 70. Zakona o sudskom registru iz sudskog registra automatizmom/po 
službenoj dužnosti će se brisati oni poduzetnici koji nisu predali godišnje financijsko izvješće 
(GFI) radi javne objave (članak 20. Zakona o računovodstvu), odnosno 3 godine za redom. 
Ukupno 37.803 poduzetnika nije ispunjavalo zakonsku obvezu pri čemu je njih 13.555 
generiralo ukupno 8,6 mlrd kuna neizvršenih osnova za plaćanje.  
 
Primjenom članka 70. Zakona o sudskom registru provest će se postupak brisanja za 13.555 
poduzetnika jer imaju blokadu, dok će se za ostale koji posjeduju imovinu pokrenuti 
prekršajni postupci od strane porezne uprave i/ili otvoriti stečajni postupci. 
 

2. Skraćeni stečajni postupak 
 
Za sve poslovne subjekte za koje sud utvrdi da su prezaduženi donosi se rješenje o 
otvaranju i zatvaranju stečajnog postupka nakon čega se putem FINA-e isknjižavaju njihove 
osnove i vraća ih se ovrhovoditeljima.  
 
Od ukupnog broja blokiranih pravnih osoba u razdoblju dužem od 60 dana, a koje nemaju 
zaposlenih (24.014) za njih 12.718 s ukupnim dugovanjem u iznosu od 10,8 mlrd kuna 
ostvareni su uvjeti za pokretanje skraćenog stečajnog postupka. 
 

3. Redovni stečajni postupak 
 
Provođenjem učinkovitih stečajnih postupaka stvorit će se uvjeti koji neće jednoznačno voditi 
ka likvidacijama poduzetnika osoba već se provedbom istih stvaraju uvjeti za moguću novu 
revitalizaciju pojedinih gospodarskih subjekata ili u slučaju nemogućnosti provedbe iste 
uslijedila bi likvidacija. Stečajni postupci moraju biti učinkovitiji i ostvareni uz užu koordinaciju 
svih vjerovnika što je jedini način da se i ovaj ekonomski mehanizam u potpunosti stavi u 
svrhu racionalnog tržišnog postupanja.  
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4. Usvajanje Zakona o rokovima plaćanja  

 
Kako bi se stvorili uvjeti urednijem plaćanju, Vlada Republike Hrvatske uputila je u hitnu 
proceduru Nacrt prijedloga zakona o rokovima plaćanja kod subjekata kojima je država 
većinski vlasnik, a čija je svrha pospješivanje tokova novca uz stvaranje uvjeta optimalne 
likvidnosti gospodarskog sustava. 
 
Ovaj zakon se predlaže uslijed prisutnosti problema nelikvidnosti u gospodarstvu, a s ciljem 
jačanja financijske discipline. Kroz ovaj zakon definiraju se rokovi ispunjenja novčanih 
obveza i pravne posljedice zakašnjenja s ispunjenjem novčane obveze. Ovim zakonom će se 
stvoriti uvjeti eliminiranju postojećih problema koja se generiraju kroz kašnjenja u plaćanjima 
čime se otežavaju uvjeti poslovanja poduzetnika što utječe na samu profitabilnost 
poduzetnika, konkurentnost i prisutnost značajnog rizika u poslovanju.  
 
 
Namjera četiri navedene mjere usmjerena je rješavanju problema nelikvidnosti pri 
čemu će se kroz navedene aktivnosti razmjeri nelikvidnosti staviti u prave okvire, a što 
se ostvaruje primjenom provedbe stečajnih postupaka, ali i primjenom odredbi Zakona 
o sudskom registru.  
 
Kako bi u budućnosti stvorili uvjete urednim vjerovničko–dužničkim odnosima 
odredbe nacrta prijedloga zakona o rokovima plaćanja imaju za cilj u najvećoj 
mogućoj mjeri zaštiti vjerovnike, te onemogućiti pojavnosti koje su primjetne u dužem 
razdoblju.  
 
Navedenim mjerama i jačim institucionalnim djelovanjem, te povećanjem efikasnosti 
sudske prakse u slučajevima sporova vjerovničko-dužničkih odnosa stvaraju se uvjeti 
koji će jačati financijsku disciplinu svih sudionika na tržištu, a što će povoljno utjecati 
na samu konkurentnost, financijsku snagu, a samim time i na profitabilnost 
poduzetnika, te gospodarstva u cjelini.  
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