PRIJEDLOG
Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine,
br.:150/2011. i 119/2014) a u vezi s provedbom Nacionalnog Programa Reformi (Klasa:02203/16-07/153, Urbroj:50301-05/05-16-1 od 28. travnja 2016. godine). Vlada Republike Hrvatske
2016. godine donijela
je na sjednici održanoj

ZAKLJUČAK
1. Zadužuju se središnja tijela državne uprave da, u svrhu 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, analiziraju propise iz svoje nadležnosti u
dijelu u kojem se ti propisi odnose na obvezu upotrebe pečata pravnih i fizičkih osoba
koje obavljaju registriranu profitnu i/ili neprofitnu djelatnost, i to u upravnim, sudskim i
drugim postupcima, poslovnoj komunikaciji i drugim radnjama koje te osobe provode.
2. Zadužuju se središnja tijela državne uprave da na temelju analize iz točke 1. ovoga
Zaključka, izrade odgovarajuće izmjene propisa iz svoje nadležnosti kojima će se ukinuti
obveza upotrebe pečata u smislu kako je utvrđeno u točki 1. ovoga Zaključka.
3. Središnja tijela državne uprave dužna su, nacrte prijedloga izmjena propisa iz točke 2.
ovoga Zaključka dostaviti na razmatranje Radnoj skupini za praćenje provedbe reformske
mjere ukidanja upotrebe pečata, u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka.
4. Odredbe ovog Zaključka na odgovarajući se način primjenjuju na pravne osobe kojima je
osnivač Republika Hrvatska (agencije, zavodi, fondovi i druge pravne osobe s javnim
ovlastima).
5. Zadužuje se Agencija za investicije i konkurentnost da o donošenju ovog Zaključka na
odgovarajući način izvijesti središnja tijela državne uprave i ostale subjekte na koje se
odnosi.
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OBRAZLOŽENJE

Reformska mjera ukidanja upotrebe pečata iz poslovne prakse doprinijet će modernizaciji
poslovnih procesa i poboljšanju usluga tijela državne uprave prema građanima uz istodobno
podupiranje gospodarstva kroz operacionalizaciju stvaranja jednostavnijeg poslovnog okruženja
u Republici Hrvatskoj. Izraz ,,pečat“ koji se rabi u ovom Zaključku ima slijedeće značenje:
„Pečat - (štambilj, žig) znači predmet koji se upotrebljava za utiskivanje oznake na isprave,
diplome, pisma, pošiljke te otisak pečatnoga znaka u plastičnoj tvari, vosku ili smoli koji služi za
identifikaciju pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje profitne i/ili neprofitne
djelatnosti.“
Implementacijom ove mjere predviđene su višestruke uštede u javnom i privatnom
sektoru u procedurama koje u praksi zahtijevaju upotrebu pečata. Standard Cost Model
mjerenjem u sklopu „Akcijskog plana za smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva“,
a kojeg je usvojila Vlada Republike Hrvatske 26. kolovoza 2015. godine je izračunato
administrativno rasterećenje od 5.974.549,00 kuna na primjeru ukidanja pečata u procesu
pokretanja poslovanja, odnosno osnivanja 22.970 j.d.o.o i d.o.o. s jednim osnivačem.
Prema prikupljenim podacima iz izvještaja Doing Business Svjetske banke za 2017.
godinu, u postupku Pokretanja poslovanja, od svih članica Europske unije, pečat uz Republiku
Hrvatsku još jedino koriste Irska i Grčka, što govori u prilog nužnosti provođenje mjere kao
jednog od preduvjeta modernizacije sustava državne i javne uprave te nastavku izgradnje
elektroničkih usluga prema građanima i poslovnim subjektima.
Provedbene aktivnosti stjecanja saznanja o normativnoj upotrebi pečata za pravne ili fizičke
osobe inicirane su traženjem očitovanja prema tijelima državne uprave od strane predlagatelja
Ministarstva gospodarstva (Klasa: 023-01/13-01/09, Urbroj: 526-01-16-88). Također, predradnje
u vezi predmeta uključivale su sastanke predstavnika Agencije za investicije i konkurentnost s
predstavnicima Hrvatske narodne banke i Hrvatske udruge banaka, koji su podržali iniciranje
ove reformske mjere.
Usvajanjem Zaključka ostvaraju se preduvjeti za daljnje radnje koje uključuju usvajanje
prijedloga izmjena zakona i stupanja na snagu istih u kojima se ukida obveza upotrebe pečata.

