Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (''Narodne novine'', broj:
150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ______________
2017. godine donijela

ODLUKU

o prestanku važenja Odluke o obavljanju poslova odnosa s javnošću

I.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju poslova
odnosa s javnošću (''Narodne novine'', broj: 82/12).

II.
Zadužuju se središnja tijela državne uprave redovito izvještavati Ured predsjednika
Vlade Republike Hrvatske o angažiranju fizičkih i pravnih osoba za obavljanje poslova
uspostavljanja i održavanja odnosa s javnošću i upravljanja komunikacijama prema
definiranim ciljnim skupinama ili javnostima (u daljnjem tekstu: PR poslovi).
Zadužuju se pravne osobe s javnim ovlastima i druge pravne osobe kojima je osnivač
Republika Hrvatska te trgovačka društva u kojima je Republika Hrvatska većinski ili pretežiti
vlasnik dionica ili imatelj poslovnih udjela redovito izvještavati nadležna resorna ministarstva
o angažiranju fizičkih i pravnih osoba za obavljanje PR poslova.

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 je na sjednici održanoj 19. srpnja 2012. godine donijela Odluku o
obavljanju poslova odnosa s javnošću (''Narodne novine', broj: 82/12). Navedenom Odlukom
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. Nadalje, propisana je iznimka
prema kojoj navedena tijela, pravne osobe i trgovačka društva mogu uz prethodnu suglasnost
Vlade Republike Hrvatske, za PR poslove temeljem ugovora angažirati fizičke i pravne osobe
izvan svog sustava ukoliko se radi o projektima, programima i aktivnostima većeg značaja.
Od stupanja na snagu navedene Odluke uvelike su promijenjene okolnosti na kojima se ista
temelji. Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Republici Hrvatskoj su na
raspolaganju Europski strukturni i investicijski fondovi, dok se i dalje provode projekti
financirani kroz Instrumente predpristupne pomoći te privremeni instrumenti financijske
pomoći namijenjeni zemljama članicama u prvim godinama članstva.
Vlada Republike Hrvatske u provođenju programa za mandat 2016.-2020., kao i u izvršavanju
temeljnih ciljeva kroz programe, mjere i reforme, stavlja naglasak na aktivno djelovanje svih
tijela državne uprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i trgovačkih društava u kojima
Republika Hrvatska ima utjecaj. S tim u vezi, ocjenjuje se nužnim podizanje informiranja
javnosti, kao i kvalitetno i učinkovito komuniciranje o politikama, programima i izvršenim
zadaćama svih javnopravnih tijela s cjelokupnom javnošću.
Kako bi se unaprijedio proces strateške komunikacije o reformskim procesima koji gradi
uzajamne odnose između javnopravnih tijela i javnosti, prije svega građana Republike
Hrvatske, ovom Odlukom omogućava se angažiranje poslovnih subjekata koji raspolažu
specifičnim znanjima i resursima vezanim za uspostavljanje i održavanje odnosa s javnošću i
upravljanja komunikacijama, a sve u cilju bolje dostupnosti i kvalitetnijeg pružanja
informacija građanima.
Iz svih gore navedenih razloga, predlaže se utvrditi prestanak važenja Odluke o obavljanju
poslova odnosa s javnošću.
Ujedno zadužuju se središnja tijela državne uprave redovito izvještavati o angažiranju fizičkih
i pravnih osoba za obavljanje poslova uspostavljanja i održavanja odnosa s javnošću i
upravljanja komunikacijama prema definiranim ciljnim skupinama ili javnostima Ured
predsjednika, a pravne osobe s javnim ovlastima, druge pravne osobe kojima je osnivač
Republika Hrvatska te trgovačka društva u kojima je Republika Hrvatska većinski ili pretežiti
vlasnik dionica ili imatelj poslovnih udjela nadležna resorna ministarstva.

