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               I. IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE HRVATSKI IZVOZNICI ZA 2018.  

PREDSJEDNIŠTVO HIZ-A 
Predsjedništvo Hrvatskih izvoznika održalo je u razdoblju od siječnja do prosinca 2018.g. šest 

(6) sjednica, četiri (4) sjednice u 5. sazivu i dvije (2) u 6.sazivu Predsjedništva HIZ-a.  

UPRAVNI ODBOR HIZ-A  
Upravni odbor HIZ-a u razdoblju od siječnja do prosinca 2018. zasjedao je četiri (4) puta, dva 

(2) puta u 5.sazivu i dva (2) puta u 6. sazivu Upravnog odbora HIZ-a: 

 u veljači: usvojeno je izvješće Predsjednika o radu Udruge za 2017. i financijsko  

izvješće Udruge za 2017. 

 u rujnu: usvojen je prijedlog saziva 14. izborne skupštine HIZ-a 

 u listopadu: izvršeno je konstituiranje Upravnog odbora u novom /4-godišnjem/ 

mandatu temeljem odluke Skupštine HIZ-a od 25.rujna 2018.; usvojen je plan 

aktivnosti Upravnog odbora za prvih šest (6) mjeseci mandata te odabir savjetnika 

HIZ-a 

 u prosincu: usvojen je plan rada i financijski plan HIZ-a za 2019.g.  

13.  SKUPŠTINA HIZ-A  
Hrvatski izvoznici održali su dana 27. veljače 2018. u Zagrebu, redovnu 13. skupštinu na kojoj 

su jednoglasno usvojili izvješće Predsjednika o radu i financijsko izvješće udruge Hrvatski 

izvoznici za 2017.g. 

14.  IZBORNA SKUPŠTINA HIZ-A  
Hrvatski izvoznici održali su dana 25. rujna 2018. u Zagrebu, izbornu 14. skupštinu na kojoj su 

glasovanjem odabrali Tijela HIZ-a: Predsjednika, Predsjedništvo i Upravni odbor na novi /4-

godišnji/ mandat. 

15.  SKUPŠTINA HIZ-A  
Hrvatski izvoznici održali su  11. prosinca 2018. u Zagrebu redovnu 15. skupštinu na  kojoj je 

usvojen plan rada i financijski plan Udruge za 2019.g.  

RAD S ČLANSTVOM  

KOMU NIKACI JA S  ČLANOV IMA I  OSTA LIM I ZV OZN I CIMA  

Svakodnevno zaprimanje upita članova i ostalih izvoznika putem telefona, telefaksa, e-maila 

i traženje odgovarajućih odgovora. 

SUSRET I  S  I ZV OZNICI MA  

 redoviti sastanci s izvoznicima u Tajništvu HIZ-a 

 posjete članovima  

 organizacija skupnih susreta  

mailto:info@hrvatski-izvoznici.hr
http://www.hrvatski-izvoznici.hr/


Zagreb, Fallerovo šetalište 22, Zagreb, Hrvatska 
Tel: 01 / 49 23 796 
Fax: 01 / 49 23 797 

e-mail: info@hrvatski-izvoznici.hr 
WEB www.hrvatski-izvoznici.hr  

Hrvatski izvoznici – IZVJEŠĆE O RADU 2018.        Stranica 4 od 8 

 

 susreti sa savjetnicama HIZ-a   

 

INFORMIR ANJE  ČLA NSTV A  
 telefonskim konzultacijama 

 slanjem informacija elektroničkom poštom i na poštanske adrese 

 informiranje putem internetskih stranica www.hrvatski-izvoznici.hr  

 slanje ciljanih informacija i poziva direktnim mailingom 

 slanje tjednih „HIZ Info“ elektronskih objava 

 slanje mjesečnog elektronskog newslettera IZVOZNIK putem email-a (priopćenja i 

vijesti vezane uz najvažnija gospodarska kretanja i događanja) 

 makroekonomsko izvješće prof.dr.sc Marijane Ivanov 

 putem društvenih mreža LinkedIN-u i Tweetera putem kojih se promiče hrvatske 

izvoznike te objavljuju razne informacije  

 

ODRŽA NE P REZE NTACI JE  

 Prezentacija: „Dizajn i povećanje efikasnosti skladišta“ dana 14. veljače 2018., g. 

Antonio Zrilić, Logiko d.o.o. 

 Prezentacija: "Tržište Njemačke - poslovne mogućnosti i prilike", 11. listopada 

2018., predsjednik Hrvatskog gospodarskog saveza iz Frankfurta - Njemačka, g. 

Mario Šušak 

 Prezentacija: “Planiranje proizvodnje i upravljanje uskim grlima”, dana 

21.studenog 2018., g. Antonio Zrilić, Logiko d.o.o. 

 Prezentacija: „Aktivnosti u istraživanju i razvoju za 2018.g.“-rezultati šestog 

Deloitteovog izvještaja o aktivnostima istraživanja, razvoja i inovacija dana, 4. 

prosinca 2018., gđa. Sonja Ifković i g. Marko Šilinger, Deloitte d.o.o. 

 

AKTIV NOSTI  OD BORA HIZ-A  

 Odbor za financiranje izvoza održao je jednu sjednicu te organizirao radionicu  

„Financiranje i osiguranje izvoznog posla“ 

 

PROJEKTI  HIZ-A U  2019. 

SAMOSTALNI PROJEKTI: 

- Konvencija hrvatskih izvoznika 

- dodjela nagrada „Zlatni ključ“ najboljim izvoznicima 

- Središnja baza hrvatskih izvoznika: on-line izdanje 

- edukacija za članove 

- ankete među izvoznicima 
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PREDSTAV NI CI  HIZ-A U R ADNIM SKU PINAMA  U 2018. 

- Vijeće za gospodarstva pitanje Predsjednice RH, član g. Darinko Bago, 

predsjednik Uprave KONČAR-Elektroindustrija d.d. i predsjednik Hrvatskih 

izvoznika 

- Radna skupina za EU Strategija unutarnjeg tržišta za usluge i robe pri 

Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, predsjednik Uprave 

KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d., dr. sc. Siniša Marjan predstavlja 

HIZ 

- Akreditacijsko vijeće, Hrvatska akreditacijska agencija, član Uprave i 

upravitelj Zavoda za transformatore u Končar – Institutu za elektrotehniku 

d.d., Zagreb,  g. Rajko Gardijan predstavlja HIZ  

- Radna skupina za poslovnu klimu i investicije pri Ministarstvu gospodarstva, 

poduzetništva i obrta, gđa. Ljiljana Habunek, tajnica HIZ-a,  predstavlja HIZ 

- Radna skupina Hrvatskog zavoda za norme, predsjednik Uprave KONČAR – 

Institut za elektrotehniku d.d., dr. sc. Siniša Marjan predstavlja HIZ 

- Radne skupine za konkurentnost i industrijski razvoj te razvoj poduzetništva 

i obrta za izradu NRS do 2030. godine., MRFFEU – g. Andrija Lalić, 

APIPHARMA d.o.o. i gđa. Ljiljana Habunek, tajnica HIZ-a, predstavnici HIZ-a 

- Sastanak na temu: “Hrvatske luke u službi osnaživanja hrvatske trgovine I 

izvoza”, MMPI - gđa. Ozrenka Šibalić, KONČAR D&ST i gđa. Zorica Kučić-

Vitaljić, savjetnica HIZ-a,  predstavnice HIZ-a 

TRINAESTA KONVENCIJA HRVATSKIH IZVOZNIKA I  JEDANAESTA  DODJELA 

NAGRADA „ZLATNI KLJUČ“  
 

Dana 15. lipnja 2018., u Zagrebu, održana je 13. konvencija hrvatskih izvoznika i jedanaesta 

dodjela nagrada „Zlatni ključ“ najboljim izvoznicima u 2017. godini. Skup je održan pod 

visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, dok su suorganizatori bili Hrvatska 

banka za obnovu i razvitak, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, 

Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska mreža poslovnih anđela i Financijska agencija. 

13.  KONVENCI JA HRVAT SKIH  IZVOZNI KA   
Središnja tema 13. konvencije hrvatskih izvoznika bila je „Izvoz kao generator gospodarskog 

rasta i razvoja RH“. Uvodne govore održali su predsjednik HIZ-a g. Darinko Bago i g. Andrej 

Plenković, predsjednik Vlade RH. 

PANEL RASPRAVA 

U središnjoj panel raspravi sudjelovali su: g. Darko Horvat, ministar gospodarstva, 

poduzetništva i obrta, guverner HNB, prof.dr.sc. Boris Vujčić, poseban savjetnik Predsjednice 

za gospodarstvo g. Marko Jurčić, prof.dr.sc. Branko Grčić, predsjednik saborskog Odbora za 

turizam,  prof.dr.sc Marijana Ivanov, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i 
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g. Darinko Bago, predsjednik Hrvatskih izvoznika.  

 

RADIONICE 

U poslijepodnevnom dijelu 13. konvencije održano je četiri radionice na temu:  

1. Globalni lanac dodane vrijednosti 

 2. Fiskalna politika u funkciji povećanja konkurentnosti izvoza 

 3. Financiranje i osiguranje izvoznog posla 

 4. Fondovi EU za izvoznike 

 

DEKLARACIJA HRVATSKIH IZVOZNIKA 2018. 

Na 13. konvencije hrvatskih izvoznika usvojena je Deklaracija koja je javno dostupna na 

internetskim stranicama Hrvatskih izvoznika http://www.hrvatski-

izvoznici.hr/Cms_Data/Contents/hiz/Folders/dokumenti/13konvencija/~contents/54PJXZB77

G5J4DXW/deklaracija---op-irna---izvoz-kao-generator-gospodarskog-rasta-i-razvoja-

hrvatske.pdf 

  

NAGRADA ZLATNI  KL JUČ  ZA 2017.  G ODINU  

Na 13. konvenciji hrvatskih izvoznika, dodijeljene su nagrade Zlatni ključ najboljim 

izvoznicima u 2017. godini u 19 kategorija.  

Stručnim povjerenstvom predsjedala je prof.dr.sc. Marijana Ivanov, a činili su ga predstavnici 

Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge 

poslodavaca, Hrvatske obrtničke komore, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, 

Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Financijske agencije, HAMAG – BICRO-a, Državnog 

zavoda za statistiku i Hrvatske mreže poslovnih anđela. 

Popis dobitnika i nominiranih društava za Zlatni ključ 2017. prema kategorijama javno je 

dostupan na internetskim stranicama Hrvatskih izvoznika http://www.hrvatski-

izvoznici.hr/konvencija/nagrada-zlatni-kljuc/13-konvencija-hrvatskih-izvoznika 

SURADNJA S  MED I J IM A  

Medijsko pokroviteljstvo: Poslovni dnevnik 

Poslovni dnevnik bio je medijski pokrovitelj 13. konvencije hrvatskih izvoznika, i to kroz:  

- Objavu oglasa-poziva (1/1) za 13. konvenciju hrvatskih izvoznika 

- Baner oglas na www.poslovni.hr 

- Objavu oglasa-čestitke (1/1) dobitnicima nagrada Zlatni ključ 

- Objavu teksta Deklaracije Hrvatskih izvoznika (1/2)  

- Objave profila dobitnika nagrada Zlatni ključ 

- posebno izdanje Hrvatski izvoz broj 15 
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POSLOVNI SKUP HIZ-A U 2018. 
 Poslovni skup  „Ekonomske politike Republike Hrvatske i očekivanja za 2019. “ 

održan je 20. studenog 2018.g. Glavni govornik i sudionik panel rasprave bio je 

ministar financija, dr.sc. Zdravko Marić, a ostali sudionici panel rasprave bili su: 

doc.dr.sc. Marko Primorac, savjetnik Predsjednice RH za gospodarstvo, prof.dr.sc. 

Branko Grčić, predsjednik saborskog Odbora za turizam, dr.sc. Sandra Švaljek, 

zamjenica guvernera Hrvatske narodne banke, g. Luka Burilović, predsjednik 

Hrvatske gospodarske komore i g. Darinko Bago, predsjednik Hrvatskih izvoznika.

  

SURADNJA S DRŽAVNIM T IJELIMA  
Hrvatski izvoznici su u 2018. godini surađivali sa sljedećim tijelima državne uprave na raznim 

projektima: 

 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 

 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova  

 Ministarstvo financija - Carinska i Porezna uprava 

 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture  

 Ministarstvo rada i mirovinskog sustava 

 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije – HAMAG-BICRO 

 Hrvatska akreditacijska agencija 

 

PARTNERSTVO I  SURADNJ A SA SRODNIM UDRUGAM A,  

ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA  
Hrvatski izvoznici surađuju sa svojim partnerima s kojima su potpisali sporazume o suradnji: 

 HGK - Hrvatska gospodarska komora 

 HOK - Hrvatska obrtnička komora 

 HUP - Hrvatska udruga poslodavaca 

 HBOR - Hrvatska banka za obnovu i razvitak 

 CRANE - Hrvatska mreža poslovnih anđela 

 HGS-Hrvatski gospodarski savez, Frankfurt, Njemačka 

 HKO-Hrvatsko kreditno osiguranje 

 

 Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER)  

 Financijska agencija – FINA d.d. 

 Hrvatska poštanska banka d.d. 

 Privredna banka Zagreb d.d. 

 Splitska banka Société Générale Group d.d. 

 Croatia osiguranje d.d. 

 Erste & Steiermärkische bank d.d 

 Allianz Zagreb d.d. 
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HIZ surađuje i s drugim domaćim i inozemnim institucijama s kojima nema potpisane 

sporazume o suradnji, to su: 

 

 Svjetska banka 

 Europska komisija 

 Gospodarska predstavništva stranih zemalja u RH 

 

SURADNJA S NOVINARIMA  
Hrvatski izvoznici redovito surađuju s novinarima svih hrvatskih medija putem pružanja 

informacija, slanja obavijesti, priopćenja, poziva na događanja HIZ-a, posredovanjem prema 

članovima. 

Također, HIZ ciljano surađuje s hrvatskim medijima vezano uz neke projekte HIZ-a ili samih 

medija.  

MEĐUNARODNA SURADNJA  
Hrvatski izvoznici član su CLECAT-a (European Association for Forwarding, Transport, Logistic 

and Customs Services) koje udružuje 24 nacionalne organizacije europskih multinacionalnih, 

srednjih i malih špeditera i carina predstavljajući na taj način najveću i najstariju instituciju te 

vrste.  

Hrvatski izvoznici potpisali su sporazum sa Hrvatskom kreditnim osiguranjem u veljači 

2018.g., radi uspostave redovne suradnje kroz zajedničke inicijative i aktivnosti te razmjenu 

informacija u stvaranju poslovnog okruženja. U ime HKO-a Sporazum je potpisao predsjednik 

Uprave, g. Zvonimir Samodol, a u ime HIZ-a, predsjednik, g. Darinko Bago. 

SURADNJA S PREDSTAVNIŠTVIMA STRANIH ZEMALJA  
Hrvatski izvoznici redovito surađuju sa stranim diplomatskim predstavništvima, 
gospodarskim i trgovinskim komorama stranih zemalja u Republici Hrvatskoj. 
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