
PRIJEDLOG 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 

150/11, 119/14, 93/16), a u vezi s točkom II. Odluke o obavljanju poslova odnosa s javnošću 

(»Narodne novine«, broj 82/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj — 

2017. godine donijela 

ODLUKU 

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI MINISTARSTVU GOSPODARSTVA, 

PODUZETNIŠTVA I OBRTA ZA ANGAŽIRANJE FIZIČKE ILI PRAVNE OSOBE  

ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODNOSA S JAVNOŠĆU RADI  INFORMIRANJA 

HRVATSKIH GOSPODARSTVENIKA I CJELOKUPNE JAVNOSTI O MJERAMA 

KOJE PROVODI MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA 

SUKLADNO OPERATIVNOM PROGRAMU KONKURENTNOST I KOHEZIJA 

2014.-2020.  

I. 

Daje se prethodna suglasnost Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta  za angažiranje 

fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću radi informiranja hrvatskih 

gospodarstvenika i cjelokupne javnosti o mjerama koje provodi Ministarstvo gospodarstva, 

poduzetništva i obrta sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.  

II. 

Prethodna suglasnost iz točke I. ove Odluke daje se za ugovorno angažiranje fizičke ili pravne 

osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću u 2017. godini. 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«. 

Klasa: 

Urbroj: 

Zagreb, 

Predsjednik 

Mr.sc. Andrej Plenković 

 

 

 

 



Obrazloženje 

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o obavljanju poslova odnosa s javnošću 

(„Narodne novine“, broj 82/12), prema kojoj tijelima državne uprave, pravnim osobama s 

javnim ovlastima i drugim pravnim osobama kojima je osnivač Republika Hrvatska, te 

trgovačkim društvima u kojima je Republika Hrvatska većinski ili pretežiti vlasnik dionica ili 

imatelj poslovnih udjela, nije dopušteno angažirati temeljem ugovora fizičke i pravne osobe za 

obavljanje poslova uspostavljanja i održavanja odnosa s javnošću i upravljanja komunikacijama 

prema definiranim ciljnim skupinama ili javnostima.  Prema istoj Odluci iznimno je moguće, 

uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske koja se utvrđuje posebnom odlukom, za  

poslove odnosa s javnošću temeljem ugovora angažirati fizičke i pravne osobe izvan svojega 

sustava, samo kada se radi o projektima, programima i aktivnostima većeg opsega i 

gospodarskog značaja. 

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta predlaže da Vlada Republike Hrvatske da 

suglasnost za angažiranje fizičke ili pravne osobe za provođenje poslova odnosa s javnošću, a 

vezano za informiranje hrvatskih gospodarstvenika i javnosti o mjerama iz Operativnog 

programa konkurentnost i kohezija  2014.-2020. i to iz razloga kako bi što više sredstava koja 

su namijenjena za razvoj gospodarstva bilo iskorišteno. Naime, jedan od glavnih ciljeva Vlade 

Republike Hrvatske, uz demografsku obnovu, je jačanje hrvatskog gospodarstva. U provođenju 

dosadašnjih aktivnosti uočeni su problemi nedovoljne informiranosti hrvatskih 

gospodarstvenika, prvenstveno malih i srednjih, o navedenim mjerama kao i o iznosima 

sredstava predviđenih za provođenje istih, a koji imaju za cilj povećanje konkurentnosti 

hrvatskog gospodarstva tržištu Europske unije kao i na tržištima izvan njega. Podizanjem 

konkurentnosti i bolje opremljenosti nabavkom nove opreme ukidanjem administrativnih 

barijera, ali i ukidanjem određenih neporeznih davanja preduvjet su za postepeno uključivanje 

hrvatskog gospodarstva u industriju 4.0. Za sve to potrebno je pojačati aktivnosti na 

organizaciji promidžbeno-informativnih događanja putem adekvatnih usluga grafičkog dizajna 

i kreativnih marketinških komunikacija, pružanja usluga kreativnog oblikovanja, produkcije i 

postprodukcije, audio, video i drugih sadržaja. Navedeno bi se postiglo putem medijskih 

kampanja i putem izrade promidžbenih materijala. Za sve navedene aktivnosti Ministarstvo 

gospodarstva, poduzetništva i obrta nema adekvatnih resursa, a držimo da bi se na taj način 

puno bolje educirali gospodarstvenici te stoga predlažemo donošenje predmetne Odluke.  

 


