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USTAV REPUBLIKE HRVATSKE 

(odabrani članci) 

 

Članak 48. 

Jamči se pravo vlasništva. 

Vlasništvo obvezuje. Nositelji vlasničkog prava i njihovi korisnici dužni su pridonositi općem 

dobru. 

Strana osoba može stjecati pravo vlasništva uz uvjete određene zakonom. 

Jamči se pravo nasljeđivanja. 

Članak 49. 

Poduzetnička i tržišna sloboda temelj su gospodarskog ustroja Republike Hrvatske. 

Država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu. Zabranjena je 

zlouporaba monopolskog položaja određenog zakonom. 

Država potiče gospodarski napredak i socijalno blagostanje građana i brine se za gospodarski 

razvitak svih svojih krajeva. 

Prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu se umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom. 

Inozemnom ulagaču jamči se slobodno iznošenje dobiti i uloženog kapitala. 

Članak 50. 

Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo, uz naknadu 

tržišne vrijednosti. 

Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite 

interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi. 

Članak 56. 

Svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan 

život. 
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Najduže radno vrijeme određuje se zakonom. 

Svaki zaposleni ima pravo na tjedni odmor i plaćeni godišnji odmor i ovih se prava ne može 

odreći. 

Zaposleni mogu imati, u skladu sa zakonom, udjela pri odlučivanju u poduzeću. 

Članak 57. 

Pravo zaposlenih i članova njihovih obitelji na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje uređuje 

se zakonom i kolektivnim ugovorom. 

Prava u svezi s porođajem, materinstvom i njegom djece uređuju se zakonom. 

Članak 65. 

Dužnost je svih da štite djecu i nemoćne osobe. 

Djeca ne mogu biti primljena na rad prije zakonom određene dobi niti smiju biti prisiljavana na 

rad koji štetno utječe na njihovo zdravlje ili ćudoređe, niti im se takav rad smije dopustiti. 

Mladež, majke i osobe s invaliditetom imaju pravo na osobitu zaštitu na radu. 

Članak 70. 

Svatko ima pravo na zdrav život. 

Država osigurava uvjete za zdrav okoliš. 

Svatko je dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja 

ljudi, prirode i ljudskog okoliša. 

 


