21. ožujka 2016.
Konstituirajuća sjednica novog Gospodarskog vijeća Komore Zagreb
Na konstituirajućoj sjednici novoga saziva Gospodarskoga vijeća Komore Zagreb koja
je održana 21. ožujka u središtu rasprave bile su aktivnosti Vijeća kroz naredne četiri
godine, s naglaskom na pokretanju pitanja i iniciranju rješenja vezanih uz aktualnu
gospodarsku problematiku, posebice u pogledu utjecaja gospodarskih zakona na
poslovanje trgovačkih društava te razvoja partnerskih odnosa Komore i poslovnoga
sektora, kao i suradnje s državnom i lokalnom administracijom. U novom sazivu Vijeća,
zastupljena su, putem direktora, predsjednika ili članova uprava, 24 trgovačka društva
s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije čiji je izbor proveden u skladu sa
Statutom HGK-a, uz obuhvat najznačajnijih gospodarskih sektora te velikih, srednjih,
malih i mikro tvrtki. Osnovne smjernice budućega rada predstavio je predsjednik Vijeća
te ujedno i predsjednik Komore Zagreb dr. Zlatan Fröhlich, predloživši i neke od tema
za raspravu, a kako je najavio, u pripremi je tematska sjednica koja bi bila posvećena
zakonodavstvu EU-a i utjecaju poslovnoga sektora na donošenje zakona te pripremi
projekata koji bi se sufinancirali sredstvima iz europskih fondova.
Novoizabranim članovima Vijeća u ime Hrvatske gospodarske komore čestitala je
potpredsjednica za graditeljstvo, promet i veze Mirjana Čagalj, rekavši da su u njemu
zastupljene istaknute tvrtke, što ga čini i respektabilnim tijelom unutar komorskoga
sustava. Hrvatska gospodarska komora, kako je istaknula, je dobro uhodan
mehanizam koji okuplja vodeće gospodarstvenike te svojim djelovanjem inicira
procese i radi na rješavanju problema i poboljšanju uvjeta poslovanja, naglasivši da je
želja te institucije u budućem razdoblju biti partner Vladi, jer se jedino zajedničkim
naporima može doći do trajnijeg gospodarskog oporavka.
Članovi Gospodarskoga vijeća Komore Zagreb za potpredsjednika Vijeća u novom
mandatu izabrali su Vitomira Klasića, direktora tvrtke Ivanićplast iz Ivanić-Grada koji je
tu dužnost obnašao i u proteklih četiri godine. Gospodarsko vijeća izabralo je i 15
trgovačkih društava s područja Komore Zagreb za novi saziv Skupštine Hrvatske
gospodarske komore. To su: Agrokor d.d.; Croatia osiguranje d.d.; Hrvatska pošta
d.o.o.; HT- Hrvatske telekomunikacije d.d.; HUP Zagreb d.d.; INA – Industrija nafte
d.d.; Ivanićplast d.o.o.; Kamgrad d.o.o.; Končar – Elektroindustrija d.d.; Kraš d.d.;
Metal Product d.o.o.; PIK Vrbovec – Mesna industrija d.d.; Pliva Hrvatska d.o.o.; RALU
Logistika d.o.o.; Tekstilpromet d.d.
U okviru tematskog dijela ove sjednice govorilo se o suradnji financijskih institucija i
hrvatskoga gospodarstva, o čemu je uvodno izlaganje održala Sanja Ćorić,
samostalna savjetnica u Sektoru za financijske institucije, poslovne informacije i
ekonomske analize HGK, s naglaskom na mogućim oblicima uspostavljanja bolje i
kvalitetnije razine suradnje uz partnerski odnos i podršku Hrvatske gospodarske
komore.

