
Na temelju članka 29. Statuta Obrtničke komore Zagreb, Upravni odbor Obrtničke komore Zagreb je 

na svojoj 22.  sjednici održanoj  07.07.2016. godine donio je 

 

                                                                      PRAVILNIK 

                                 O PRAVIMA I OBVEZAMA ČLANOVA PROJEKTA 

                                                 ZAJEDNIČKE NABAVE  „ARTIFEX“ 

 

                                                                     Članak 1. 

Ovim Pravilnikom utvrđuje se fizičke i pravne osobe koje mogu postati članovi projekta Zajedničke 

nabave,njihova prava i obveze, nadležno tijelo koje donosi odluku o članstvu „vanjskih“ članova 

projekta Zajedničke nabave, visinu članarine, način pristupanja i istupanja iz projekta Zajedničke 

nabave (u daljnjem tekstu PZN), kao i druga prava i obveze. 

ČLANOVI PZN-A                                         Članak 2. 

Članovi PZN-a su: 

1. Obvezni članovi Obrtničke komore Zagreb, koji ispune pristupnicu u projekt  

2. Dobrovoljni  članovi Obrtničke komore Zagreb, koji ispune pristupnicu u projekt 

3. Obvezni i dobrovoljni članovi Hrvatske obrtničke komore,/  koji ispune pristupnicu u projekt / 

4. „Vanjski“ članovi Projekta Zajedničke nabave, d.o.o., j.d.o.o., d.d., zadruge, OPG-i i druge 

pravne osobe i fizičke osobe koje ispune pristupnicu u projekt za „Vanjske“ članove. 

„Vanjski“ članovi PZN-a nisu članovi Obrtničke komore Zagreb, niti HOK-e. 

ČLANARINA                                                Članak 3. 

Članarina Projekta Zajedničke nabave je: 

1. Članstvo za obvezene i dobrovoljne članove Obrtničke komore Zagreb i HOK-e u PZN-u je 

besplatno, uz jedini uvjet urednog podmirivanja komorskog doprinosa, 

2. „Vanjski „ članovi PZN-a plaćanju članarinu koju utvrđuje Upravni odbor Obrtničke komore u 

fiksnom iznosu od 100,00 Kn – mjesečno. 

Pravo na korištenje PZN-a prestaje ukoliko član ne uplati komorski doprinos, odnosno članarinu 

dva kvartala. 

                                                                      Članak 4. 

Obrtnička komora Zagreb ne sudjeluje u ostvarenim rabatima članova PZN-a . 

Prihod ostvaren od članarina „vanjskih“ članova PZN-a koristi se za daljnji razvoj PZN-a te pomoć u 

realizaciji Statutom utvrđenih zadaća OKZ i udruženja obrtnika u njenom sastavu, na način koji to 

utvrdi Upravni odbor Obrtničke komore Zagreb. 



 

PRIJEM U ČLANSTVO I PRESTANAK ČLANSTVA                                                                        

                                                                     Članak 5. 

Obavezni i dobrovoljni članovi OKZ i HOK-e postaju članovi PZN-a potpisom pristupnice. 

Odluku o članstvu „vanjskih“ članova PZN-a donosi Predsjedništvo Obrtničke komore Zagreb. 

Članarina za „vanjske“ članove PZN-a iznosi  100,00 kn mjesečno. 

„vanjski“ član PZN-a dužan je prilikom potpisa pristupnice u PZN na ime troškova upisnine uplatiti 

iznos od 100,00 kn na račun Obrtničke komore Zagreb.  

Dokaz o izvršenoj uplati prilaže se zahtjevu za pristupanje u PZN, te uz presliku registracije dostavlja u 

tajništvo Obrtničke komore Zagreb, ili u tajništvo udruženja obrtnika. 

Nakon provjere boniteta „vanjskog“ člana i provjere priložene dokumentacije, Predsjedništvo donosi 

odluku o prijemu člana u projekt PZN-a. 

Kod istupanja iz PZN-a svaki član PZN-a dužan je dostaviti istupnicu uz dokaz o podmirenju članarine 

do dana istupanja. 

U slučaju neurednog izvršavanja obveza prema dobavljačima projekta PZN-a, neurednog plaćanja 

članarine,Predsjedništvo može donijeti odluku o isključivanju člana PZN-a i to kako obaveznih i 

dobrovoljnih članova, tako i „vanjskih“ članova. 

ODGOVORNOST ZA OBVEZE PZN-A                                                                      

                                                                      Članak 6. 

Obrtnička komora Zagreb ne odgovara za preuzete obveze članova PZN-a prema dobavljačima, što 

uvijek mora biti izričito navedeno u ugovorima s dobavljačima. 

Ugovori s dobavljačima zaključuju se na period od 6 do 12 mjeseci, nakon čega se preispituju uvjeti s 

dobavljačima u cilju postizanja što povoljnijih uvjeta za članove PZN-a, a mogu se zaključiti i na 

neodređeno vrijeme uz otkazni rok od 30 dana. 

Dobavljač također može biti i „vanjski“ član PZN-a. 

Članovi PZN-a mogu biti dobavljači PZN-a. 

 

                                                                      Članak 7. 

O članstvu u PZN-u vodi se informatički registar, evidencija naplate članarina za „vanjske“ članove i 

zbirka zaključenih ugovora s dobavljačima, koji predstavljaju službenu tajnu. 

Svi podaci do kojih dođu ovlaštene osobe u PZN-u predstavljaju najstrožu poslovnu tajnu te se isti 

obvezuju, čuvati tajnost tih podataka. Neovlašteno davanje podataka koji predstavljaju poslovnu 



tajnu trećoj osobi povlači odgovornost za svaku štetu koja zbog toga nastane bilo kojoj strani u PZN-

u. 

                                                                       Članak 8. 

Naplata članarine za „vanjske“ članove PZN-a vrši se putem informatičkog registra, dostavom mail 

uplatnica, a na isti način  vrši se i evidencija plaćenih članarina. 

                                                                       Članak 9. 

Dobavljači vrše provjeru članstva i plaćenog komorskog doprinosa, odnosno članarine članova PZN-a 

na posebno kreiranoj web stranici  www.okz.hr/artifex , dok se provjera članova HOK-e izvan 

područja teritorijalne nadležnosti OKZ, vrši u HOK-i. (usklađenje s HOK ZNA). 

                                                                        Članak 10. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pravima i obvezama članova projekta 

zajedničke nabave koji je Upravni odbor OKZ donio na 36. sjednici održanoj 12. ožujka 2015. godine 

Za tumačenje ovog Pravilnika ovlašten je Upravni odbor Obrtničke komore Zagreb. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Ur. Broj: 01-296/2016 

Zagreb, 07.07.2016. 

                               .                                                                                Predsjednik Komore: 

 

                                                                                                                   Dr.sc. Mirza Šabić 

 

http://www.okz.hr/artifex

