
 
 
 
 

PRIJEDLOG 
 
  Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine, br. 150/11 i 119/14), a u vezi s Nacionalnim programom reformi, klase: 022-03/16-
07/153, urbroja: 50301-05/05-16-1, od 28. travnja 2016. godine, Vlada Republike Hrvatske je 
na sjednici održanoj _________ 2016. godine donijela 
 
 

O D L U K U  
 

o osnivanju Radne skupine za praćenje provedbe 
reformske mjere ukidanja upotrebe pečata 

 
 

I. 
 

  Ovom se Odlukom, u svrhu praćenja provedbe reformske mjere ukidanja 
upotrebe pečata iz cilja 4.2. „Lakši uvjeti poslovanja i bolja investicijska klima“ reformskog 
područja „Smanjenje administrativnog opterećenja i troškova poslovanja poduzeća“ iz 
Nacionalnog programa reformi, koja se provodi radi unaprjeđenja poslovne klime i poticanja 
konkurentnosti gospodarstva Republike Hrvatske, osniva Radna skupina za praćenje provedbe 
reformske mjere ukidanja upotrebe pečata (u daljnjem tekstu: Radna skupina). 
 

II. 
  U Radnu skupinu imenuju se: 
 
-  dr. sc. Jakša Puljiz, glavni koordinator za Europski semestar i strukturne reforme, Ured 
 predsjednika Vlade Republike Hrvatske, voditelj Radne skupine 
-  Davor Huić, posebni savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, za unutarnju 
 politiku, član 
-  Zdenka Pogarčić, ravnateljica Ureda za zakonodavstvo, članica 
-  Andrea August, pomoćnica ravnatelja Agencije za investicije i konkurentnost, članica 
-  Ksenija Linarić, Hrvatska udruga banaka, članica 
-  Petar Lovrić, Hrvatska udruga poslodavaca, član. 
 

III. 
 
  Radna skupina obavlja sljedeće zadaće: 
 
- razmatra predložene izmjene propisa u svrhu provedbe reformske mjere ukidanja upotrebe 

pečata i utvrđuje cjelovitost predloženih izmjena po pojedinom upravnom području u  
skladu s točkom 1. Zaključka o reformskoj mjeri ukidanja upotrebe pečata, klase: 022-
03/16-07/165, urbroja: 50301-05/05-16-3, od 4. svibnja 2016. godine, te po potrebi od 
čelnika središnjeg upravnog tijela traži dopunu podataka, odnosno doradu predloženih 
izmjena propisa 
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- utvrđuje popis svih predloženih izmjena propisa i predlaže Vladi Republike Hrvatske 

dinamiku njihova upućivanja u postupak donošenja u svrhu izvršenja reformske mjere iz 
točke I. ove Odluke 

- kontinuirano prati provedbu mjere ukidanja obveze upotrebe pečata 
- daje nadležnim tijelima i Vladi Republike Hrvatske preporuke i prijedloge s ciljem 

učinkovitog, potpunog i pravodobnog izvršenja reformske mjere iz točke I. ove Odluke 
- utvrđuje i predlaže koncept komunikacijske i edukativne kampanje reformske mjere 

ukidanja obveze upotrebe pečata, u suradnji s nadležnim tijelima. 
 

IV. 
 

  Radna skupina je dužna o učinkovitosti provedbe mjere ukidanja obveze 
upotrebe pečata izvještavati Vladu Republike Hrvatske, jednom u razdoblju od tri mjeseca do 
kraja 2016. godine.  

 
V. 
 

  Administrativne i stručne poslove za Radnu skupinu obavlja Agencija za 
investicije i konkurentnost. 

 
VI. 

 
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
 
Klasa:   
Urbroj:   
 
Zagreb,  
 
 
 
        
           PREDSJEDNIK 
 
 
                Tihomir Orešković 
 



PRIJEDLOG

OBRAZLOŽENJE

Obzirom na cilj reformske mjere ukidanja obaveze upotrebe pečata iz poslovne prakse 
koji će doprinijeti modemizaeiji poslovnih procesa i poboljšanju usluga tijela državne uprave 
prema građanima uz istodobno podupiranje gospodarstva kroz operacionalizaciju stvaranja 
jednostavnijeg poslovnog okruženja u Republici Hrvatskoj, nužna je koordinacija svih 
mjerodavnih tijela uz istodoban nadzor izvrsnosti provedbe.

U skladu s navedenim eiljem Radna skupina za provedbu reformske mjere ukidanja 
upotrebe pečata (u daljnjem tekstu Radna skupina) u svojem će sastavu pratiti provedbu izmjena 
svih propisa tijela državne uprave i pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska, a u 
skladu s predmetom i Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od

Riječ je o zaduženjima tijela države uprave da izrade i dostave prijedloge izmjena svih 
propisa iz svoje nadležnosti koji u sebi sadržavaju obavezu upotrebe pečata za pravne i fizičke 
osobe koje obavljaju registriranu profitnu i/ili neprofitnu djelatnost, u upravnim, sudskim i 
drugim postupcima, poslovnoj komunikaciji i drugim radnjama na način da se ukine obaveza 
upotrebe pečata.

Radna skupina će provjeravati potpunost prijedloga izmjena propisa u vezi ovog 
predmeta te tražiti dopunu i/ili ispravak dostavljenog na usvajanje prema potrebi uz istodobno 
izvještavanje Vlade Republike Hrvatske, a u svrhu učinkovitog, pravodobnog i potpunog 
izvršenja reformske mjere.

Usporedo s navedenim aktivnostima. Radna skupina će osmisliti te u suradnji s ostalim 
dionicima provoditi komunikacijsku i edukativnu kampanju koja će uključivati posebno 
definirane aktivnosti komuniciranja i provođenja reformske mjere prema internoj i eksternoj 
javnosti, ovisno o vrsti dosadašnjeg poslovnog proeesa koji iziskuje upotrebu pečata i ciljanoj 
skupini koja spada pod djelokrug rada pojedinog tijela pokrivenog ovom reformskom mjerom.

2016. godine.
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