
Odredbe Zakona o obrtu koje se odnose na Sud časti HOK-a 
 
 

ZAKON O OBRTU 
(NN 143/13) 

 
 

II. OBAVLJANJE OBRTA 
 

1. Uvjeti za obavljanje obrta 
 

Članak 8. 

1) Fizička osoba može obavljati obrt ako ispunjava sljedeće opće uvjete: 
1. da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda 
časti Hrvatske obrtničke komore nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera 
zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje 

 
5. Prestanak obrta 

 
Članak 47. 

(2) Obrt prestaje i: 
1. ako Sud časti Hrvatske obrtničke komore donese odluku o prestanku obavljanja 
obrta za vrijeme duže od tri mjeseca 
(3) Mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured Grada 
Zagreba rješenjem utvrđuje prestanak obrta po sili zakona i po izvršnosti rješenja 
briše obrt iz Obrtnog registra. 

 
 

IV. OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA OBAVLJANJE VEZANIH OBRTA 
 

Članak 59. 

(1) Obrtniku i pravnoj osobi iz članka 41. ovoga Zakona Sud časti Hrvatske obrtničke 
komore može izreći mjeru pismene opomene, oduzeti privremeno najdulje do tri 
godine ili trajno pravo primanja učenika na praktičnu nastavu i vježbe naukovanja: 
– ako ne ispunjava uvjete iz članka 56. stavaka 3., 4., 5., 6. ovoga Zakona 
– ako nastupe uvjeti iz članka 58. stavka 1. ovoga Zakona 
– ako povrijedi ugovorom preuzete obveze prema učeniku 
– ako onemogućava učeniku redovito pohađanje nastave. 
(2) Način oduzimanja prava iz stavka 1. ovoga članka uređuje Hrvatska obrtnička 
komora u skladu sa statutom. 
  



V. ORGANIZIRANOST OBRTA 
 

Članak 78. 

(1) Hrvatska obrtnička komora obavlja sljedeće javne ovlasti:  
– osnivanje Suda časti. 
Članak 81. 
(1) Skupština Hrvatske obrtničke komore je najviše tijelo upravljanja, a sačinjavaju je 
predstavnici članova Hrvatske obrtničke komore. 
(2) Skupština Hrvatske obrtničke komore u zakonom i drugim aktima propisanim 
rokovima donosi: 
– donosi pravilnik o organizaciji, sustavu, načinu izbora i nadležnosti Suda časti, te o 
postupku i mjerama koje on može izreći 

 
Članak 88. 

(1) Pri Hrvatskoj obrtničkoj komori osniva se i djeluje Sud časti. 
(2) Sud časti odlučuje o povredama dobrih običaja u obavljanju obrta, o 
neizvršavanju obveza članova, o povredama statuta i drugih akata Hrvatske 
obrtničke komore. 


