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I. Uvod
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta čija je vizija stvaranje konkurentnog tržišnog
gospodarstva koje jamči jednostavnije i slobodnije uvjete poslovanja, digitalizaciju svih
procesa, otvorenost prema inovacijama i slobodniji pristup unutarnjem tržištu EU, uz misiju
stvaranja okruženja za jednostavnije i jeftinije poslovanje, rasterećenje poduzetništva,
poticanje investicija i inovacija, digitalizaciju industrije i slobodni pristup unutarnjem tržištu
EU, temelji se na slijedećim ciljevima koji su obuhvaćeni ovim Godišnjim planom rada:
A. Strateški opći i posebni ciljevi:
1. Rasterećenje poslovnog sektora od prekomjernih troškova regulative i nameta:
- Rasterećenje poslovnog sektora za barem 30% izmjerenog administrativnog troška
do kraja 2018. godine
- Administrativno pojednostavljenje i digitalizacija javne nabave
- Poticanje partnerskog i savjetodavnog odnosa inspekcije prema gospodarstvu
2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva poticanjem investicijskog i inovacijskog
okruženja:
- Digitalizacija gospodarstva i industrije, poticanje ulaganja i razvoj poduzetničke
infrastrukture te unapređenje inovacijskog okruženja
- Poticanje ulaganja u istraživanje i inovacije te razvoj poduzetništva putem EU
programa i ostalih javnih sredstava
- Učinkovito stvaranje, obnavljanje i korištenje robnih zaliha
- Unapređenje mjera i instrumenata razvoja malog gospodarstva
3. Jačanje konkurentnosti trgovine na unutarnjem tržištu Europske unije:
- Poticanje uklanjanja prepreka slobodi unutarnjeg tržišta usluga i roba, poticanje
jedinstvenog digitalnog tržišta EU te kvalitetnija zaštita potrošača
B. Poslovni cilj:
-

Učinkovito upravljanje i ostvarenje ciljeva Ministarstva

Godišnji plan rada izrađuje se u svim tijelima državne uprave na temelju članka 34. Uredbe o
načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (Narodne novine 154/11,17/12) i u
skladu s Uputom Ministarstva uprave (točka 4. Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 26.
rujna 2013., KLASA: 022-03/13-07/178, URBROJ: 50301-05/16-13-3) pa tako i u
Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta koji sadrži prikaz specifičnih ciljeva tijela
državne uprave u određenoj godini, a posebice:
- izrade nacrta propisa;
- neposredne provedbe zakona i drugih propisa;
- upravne i druge poslove iz djelokruga Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i
obrta;
- praćenja stanja u upravnim područjima iz djelokruga tijela državne uprave;
- specifične ciljeve koji su vezani uz opće i posebne strateške ciljeve sadržane u
Strateškom planu, sektorske strategije i zaključke Vlade.
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Ciljevi izrade i donošenja Godišnjeg plana rada su slijedeći:
- konkretizirati posebne ciljeve iz Strateškog plana za trogodišnje razdoblje u
specifične ciljeve na godišnjoj razini – što želimo postići, tko je zadužen i u kojem
roku će se nešto izvršiti;
- lakše i objektivnije ocjenjivanje rada državnih službenika pod uvjetom da su
zadaci i ciljevi jasno definirani i delegirani;
- razvoj i uspostava sustava odgovornosti na svim razinama upravljanja
Godišnji plan rada za 2017. u sebi uključuje i provedbu slijedećih dokumenata:
- Strateškog plana Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za razdoblje
2017.-2019.;
- Plana normativnih aktivnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta;
- Nacionalnog programa reformi;
- Programa konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2019. godine.
Godišnji plan rada sadrži podatke o specifičnim ciljevima koji se planiraju ostvariti u tekućoj
godini, kojma se provode opć i posebni ciljevi sadržani u Strateškom planu Ministarstva
gospodarstva, poduzetništva i obrta za razdoblje 2017.-2019. godinu na godišnjoj razini.
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II.

Sažeti prikaz specifičnih ciljeva iz Godišnjeg plana rada

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta za 2017. godinu ima 197 specifičnih ciljeva.
Od toga se 116 specifičnih ciljeva odnosi na Strateški plan kao što je prikazano u tablici u
nastavku.
Tablica 1. Ukupan prikaz specifičnih ciljeva prema Strateškom planu1 2 3 4

R.br.

Naziv ustrojstvene jedinice

Ukupan broj
specifičnih
ciljeva

Broj ciljeva koji
se odnose na
strateški plan

Opći ciljevi
Strateškog plana
1

2

3

1.

Kabinet ministra

4

4

4

4

4

2.

Glavno tajništvo

23

22

22

22

22

3.

Uprava za investicije, industriju i
inovacije

31

19

4.

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

32

23

5.

Uprava za poduzetništvo i obrt

59

5

5

6.

Uprava za programe i projekte
Europske unije

9

9

9

7.

Uprava za politiku javne nabave

7

7

7

8.

Uprava za inspekcijske poslove u
gospodarstvu

8

8

8

9.

Ravnateljstvo za robne zalihe

5

5

10.

Samostalna služba za unutarnju
reviziju

4

-

11.

Samostalna služba za odnose s
javnošću i informiranje

6

6

6

6

6

12.

Samostalna služba za europske i
međunarodne poslove

3

3

3

3

3

13.

Samostalna služba za unapređenje
poslovne klime

7

5

5

198

116

55

73

58

UKUPNO:

19
23

5

5

Tablica 2. Ukupan broj aktivnosti prema vrstama P I

R.B.

Naziv ustrojstvene jedinice

Ukupan
broj
aktivnosti

Broj aktivnosti prema vrsti

Z

P

I

A

O

1

1.

Kabinet ministra

4

2.

Glavno tajništvo

63

2

51

2

16

3.

Uprava za investicije, industriju i
inovacije

81

7

59

6

28

4.

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

69

12

49

1

13

5.

Uprava za poduzetništvo i obrt

64

1

56

2

4

6.

Uprava za programe i projekte
Europske unije

17

7.

Uprava za politiku javne nabave

9

4

3

1

2

8.

Uprava za inspekcijske poslove u
gospodarstvu

45

4

34

34

35

9.

Ravnateljstvo za robne zalihe

6

5

1

3

10.

Samostalna služba za unutarnju
reviziju

7

11.

Samostalna služba za odnose s
javnošću i informiranje

6

12.

Samostalna služba za europske i
međunarodne poslove

8

1

3

6

1

13.

Samostalna služba za unapređenje
poslovne klime

18

2

13

1

1

397

33

300

131

3

UKUPNO:

4

17

16

7

6

47

Tablica 2. prikazuje ukupan broj aktivnosti pojedinih ustrojstvenih jedinica Ministarstva
gospodarstva, poduzetništva i obrta prema vrstama. Ukupan broj planiranih aktivnosti u 2017.
godini 395, a od toga je najviše provedbenih aktivnosti – 300.
Aktivnosti su raščlanjene na sljedeće vrste:
Z – aktivnosti vezane za izradu nacrta propisa;
P – aktivnosti vezane za neposrednu provedbu zakona i drugih propisa;
I – aktivnosti vezane za upravni/inspekcijski nadzor;
A – aktivnosti vezane za praćenje stanja u područjima iz djelokruga tijela;
O – ostale aktivnosti.
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Tablica 3. Prikaz ustrojstvenih jedinica Ministarstva zaduženih za ostvarenje ciljeva 2 3 4
R.br.

Naziv ustrojstvene jedinice
Osnovna djelatnost Ministarstva/front office

1.

Kabinet ministra

2.

Uprava za investicije, industriju i inovacije

3.

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

4.

Uprava za poduzetništvo i obrt

5.

Uprava za programe i projekte Europske unije

5.

Uprava za politiku javne nabave

7.

Uprava za inspekcijske poslove u gospodarstvu

8.

Ravnateljstvo za robne zalihe

9.

Samostalna služba za unapređenje poslovne klime
Podrška osnovnoj djelatnosti Ministarstva/back office

10.

Glavno tajništvo

11.

Samostalna služba za unutarnju reviziju

12.

Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje

13.

Samostalna služba za europske i međunarodne poslove
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III. Organizacijska struktura Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta
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IV. Ciljevi po ustrojstvenim jedinicama
1. KABINET MINISTRA
0.0. Učinkovito upravljanje i ostvarenje ciljeva Ministarstva

RB

A

SPECIFIČNI
CILJEVI

ZADATAK/
AKTIVNOST

INDIKATORI
REZULTATA

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA
SKUPINA/PROJEKT

ROK U
KOJEM SE
ZADATAK/A
KTIVNOST
MORA
OBAVITI

REFERENCE NA
SP ILI NEKE
DRUGE
STRATEŠKE/
PLANSKE
DOKUMENTE

VRSTA
AKTIVNOS
TI

ZZakonodavna,
P-Provedba,
I-Inspekcija/
Nadzor,
A-Praćenje i
analiza

H

Što želimo postići?

Kako ćemo postići specifične ciljeve?
Koje specifične zadatke/aktivnosti
moramo poduzeti?

Kako mjerimo zadatke/aktivnosti?
Moraju biti kvantificirani kada je god to
moguće

Tko je odgovoran za provedbu
aktivnosti i zadataka, najniža
ustrojstvena jedinica?

Kada
aktivnosti/zadaci
moraju biti
dovršeni?

Referenca na strateški
plan MINGPO-a, na
neku drugu sektorsku
strategiju, na smjernice
ekonomske i fiskalne
politike, zaključke Vlade

B

C

D

E

F

G

Učinkovita, pravodobna i
sustavna organizacija aktivnosti
za provedbu ciljeva
Ministarstva gospodarstva,
poduzetništva i obrta.

Priprema i organizacija sastanaka
za ministricu, državne tajnike i
pomoćnike ministrice;
Priprema materijala za sjednicu
Vlade, sjednice upravnih odbora te
za razna događanja na kojima
prisustvuje; Organiziranje
službenih putovanja u zemlji i
inozemstvu; Obavljanje
administrativnih i stručnih poslova
za ministricu i pomoćnike
ministrice.

Pravovremeno pribavljanje
mišljenja, očitovanja ili drugih
traženih informacija.

Raspoređivanje zadataka u druge
ustrojstvene jedinice; Dostavljanje
traženih mišljenja, materijala i
informacija prema drugim tijelima
državne uprave.

1.

Podrška ministrici,
državnim tajnicima i
čelnicima unutarnjih
ustrojstvenih jedinica za
organizaciju provedbe
poslovnih ciljeva i
aktivnosti.

2.

Koordinacija poslova s
ostalim ustrojstvenim
jedinicama u
Ministarstvu i drugim
tijelima državne uprave.

Kabinet ministrice sunositelji su sve
ustrojstvene jedinice u
Ministarstvu
gospodarstva,
poduzetništva i obrta.

Kontinuirano

Kontinuirano

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.–
2019.

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za 2017.– 2019.

P

P
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3.

Učinkovito djelovanje i
upravljanje poslovnim
procesom.

Unapređenje metodologije rada
na svim upravljačkim razinama
radi efikasnijeg postizanja
zadanih ciljeva.

4.

Organizacija i
provođenje poslovnih
aktivnosti Ministarstva
gospodarstva,
poduzteništva i obrta.

Organizacija i koordinacija
provođenja aktivnosti svih
ustrojstvenih jedinica

Kabinet ministrice sunositelji su sve
ustrojstvene jedinice u
Ministarstvu
gospodarstva,
poduzetništva i obrta.

Kontinuirano

Kontinuirano

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.–
2019.

P

P
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2. GLAVNO TAJNIŠTVO
0.0. Učinkovito upravljanje i ostvarenje ciljeva Ministarstva
2.1. Sektor za proračun i računovodstvene poslove
ROK U KOJEM SE
ZADATAK/AKTIVNO
ST MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP
ILI NEKE DRUGE
STRATEŠKE/
PLANSKE
DOKUMENTE

VRSTA
AKTIVNO
STI

G

H

RB

SPECIFIČNI
CILJEVI

ZADATAK/
AKTIVNOST

INDIKATORI
REZULTATA

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA
SKUPINA/PROJEKT

A

B

C

D

E

F

Izrada Izjave o fiskalnoj
odgovornosti.

Upitnik o fiskalnoj
odgovornosti;
Plan otklanjanja slabosti
i nepravilnosti.

Odjel za fin.
upravljanje i kontrolu

31. 03. 2017.

P

Izrada pisanih procedura i uputa.

Izrađeni pisani
dokumenti.

Odjel za fin.
upravljanje i kontrolu

Kontinuirano

P

1.

Jačanje financijskog
upravljanja i kontrola u
procesima koji su ključni
za upravljanje
proračunskim sredstvima.

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.–2019.

Izrada financijskog plana
Ministarstva gospodarstva,
poduzetništva i obrta.

Izrađen financijski plan;
Izmjene i dopune
financijskog plana.

Odjel za proračun

Prema rokovima
Ministarstva financija

Izrada izvještaja, obrazloženje
plana proračuna i izvršenja
proračuna.

Obrazloženja plana
proračuna; Obrazloženje
izvršenja proračuna.

Odjel za proračun

Prema rokovima
Ministarstva financija

P

Procjena fiskalnog učinka.

Unos PFU obrazaca

Odjel za fin.
upravljanje i kontrolu

Kontinuirano

P

P
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2.

Vođenje knjigovodstvenih
isprava u skladu s
proračunskim načelima.

Godišnji popis imovine i obveza.

Usklađenje stvarnog
stanja imovine i obveza
s poslovnim knjigama;
Izvještaj o obavljenom
popisu.

Služba za
računovodstvo i javnu
nabavu

Knjiženje i usklađivanje
poslovnih događaja u analitičkim
evidencijama i glavnoj knjizi.

Evidentirani poslovni
događaji u glavnoj
knjizi i pomoćnim
evidencijama.

Služba za
računovodstvene
poslove

Kontinuirano

Obračun plaća i naknada za
zaposlene, obračun drugog
dohotka te obračun putnih naloga.

Isplaćena plaća po
mjesecima; Isplaćeni
putni nalozi.

Služba za
računovodstvene
poslove

Kontinuirano

P

Izrada mjesečnih, tromjesečnih,
polugodišnjih i godišnjih
financijskih izvješća.

BIL, PR-RAS, P-VRIO,
S-PR-RAS, RASfunkcijski, BILJEŠKE,
obveze

Služba za
računovodstvene
poslove

Prema rokovima iz
Pravilnika o
financijskom
izvještavanju

P

Prema rokovima iz
Odluke o godišnjem
popisu imovine

P

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.–2019.

P

2.2. Sektor za pravne poslove, ljudske potencijale i uredsko poslovanje

RB

SPECIFIČNI
CILJEVI

ZADATAK/
AKTIVNOST

INDIKATORI
REZULTATA

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA
SKUPINA/PROJEKT

A

B

C

D

E

3.

Izrada Plana normativnih
aktivnosti Ministarstva za
2017. godinu.

Prikupiti te objediniti prijedloge
ustrojstvenih jedinica za izradu
ili izmjene/dopune zakona,
priprema teza i obrazaca
prethodne procjene.

4.

Osiguranje zakonitosti u

Sudjelovati u izradi nacrta

ROK U KOJEM SE
ZADATAK/AKTIVNO
ST MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP
ILI NEKE DRUGE
STRATEŠKE/
PLANSKE
DOKUMENTE

VRSTA
AKTIVNO
STI

F

G

H

P

P

Broj propisa u Planu
normativnih aktivnosti

Služba za pravne
poslove

III. i IV. kvartal 2017.

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.–2019.

Broj propisa

Služba za pravne

Kontinuirano

Strateški plan

12

donošenju i primjeni
propisa.

5.

6.

Nacionalni program reformi
2017.

Smjernice ekonomske i
fiskalne politike za 2016.2018.

prijedloga zakona i
podzakonskih propisa iz
djelokruga rada Ministarstva.

poslove

Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.–2019

Nomotehnički obraditi tekstove
prijedloga zakona i
podzakonskih propisa čiji je
stručni nositelj izrade
Ministarstvo.

Broj propisa

Služba za pravne
poslove

Kontinuirano

Z

Izrada mišljenja na prijedloge
zakona i drugih propisa
Ministarstva te drugih tijela
državne uprave.

Broj mišljenja

Služba za pravne
poslove

Kontinuirano

P

Provedba upravnog nadzora nad
agencijama i zavodima u
djelokrugu Ministarstva.

Broj provedenih nadzora

Služba za pravne
poslove

Kontinuirano

A

Umirovljenje zaposlenika u
državnim tijelima i javnim
službama koji su ispunili uvjete
za starosnu mirovinu.

Broj službenika za
umirovljenje

Služba za ljudske
potencijale

31. 12. 2017.

Strogi nadzor nad novim
zapošljavanjem u državnim
institucijama i javnim službama
te posebno u agencijama.

Broj novozaposlenih

Služba za ljudske
potencijale

Kontinuirano

Vođenje očevidnika i Registra
zaposlenih u javnom sektoru za
službenike i namještenike.

Broj tijela u kojima se
isplaćuje naknada

Služba za ljudske
potencijale

Kontinuirano

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.–2019

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.–2019.

P

P

A
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Kontinuirano

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.–2019.

P

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.–2019.

P

7.

Nacionalni program reformi
2017.

Vođenje očevidnika i Registra
zaposlenih u javnom sektoru za
službenike i namještenike.

8.

Osiguranje točnih i
ažuriranih podataka o broju
zaposlenih službenika i
namještenika.

Prikupljanje obrazaca s
predloženim ocjenama, izrada i
dostava rješenja o ocjeni
državnih službenika i
namještenika.

Donesena rješenja

Služba za ljudske
potencijale

Kontinuirano

Izrada rješenja i drugih akata o
pravima i obvezama državnih
službenika i namještenika.

Donesena rješenja i
drugi akti

Služba za ljudske
potencijale

Kontinuirano

Priprema plana korištenja
godišnjih odmora i izrada
rješenja o istom.

Donesen plan i rješenja

Služba za ljudske
potencijale

Kontinuirano

9.

10.

11.

Učinkovito upravljanje
ljudskim potencijalima.

Jačanje administrativnih
kapaciteta.

Provedba kontinuirane
izobrazbe državnih
službenika i unaprjeđenja
kompetencija.

Broj službenika i
namještenika

Služba za ljudske
potencijale

Provođenje postupka javnog
natječaja i internog oglasa za
prijam u državnu službu.

Donesena rješenja

Služba za ljudske
potencijale

Kontinuirano

Izrada ugovora i drugih akata o
reguliranju prava i obveza
službenika upućenih na
izobrazbu.

Izrađeni ugovori i drugi
akti

Služba za ljudske
potencijale

Kontinuirano

Praćenje izvršavanja obaveza
službenika upućenih na
izobrazbu.

Evidencija statusa
obaveza utvrđenih
ugovorom ili drugim
aktima

Služba za ljudske
potencijale

Kontinuirano

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.–2019.

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.–2019.

P

P

P

P
Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.–2019.

P
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12.

Učinkovito upravljanje
dokumentacijom.

Izrada novog pravilnika o zaštiti
i korištenju arhivskog i
registraturnog gradiva
Ministarstva gospodarstva,
poduzetništva i obrta.

Objava pravilnika

Služba za uredsko
poslovanje

30. 09. 2017.

Omogućavanje automatske
razmjene podataka aplikacije za
uredsko poslovanje (Avectis) s
drugim programima.

Broj aplikacija koje
razmjenjuju podatke s
aplikacijom za uredsko
poslovanje

Služba za uredsko
poslovanje

31. 12. 2017.

Uvođenje elektroničke isprave
(digitalni potpis) u poslovanje
Ministarstva.

Broj uvedenih digitalnih
certifikata

Služba za uredsko
poslovanje

31. 12. 2017.

Izlučivanje arhivskog gradiva.

Oslobođeni dužni metri
za primitak
novonastalog gradiva

Služba za uredsko
poslovanje

31. 12. 2017.

Ujednačavanje postupaka u
cjelokupnom, konvencionalnom
i elektroničkom,
dokumentacijskom procesu
Ministarstva.

Izrada uputa o
postupanju i/ili obuka
službenika putem
prezentacija

Služba za uredsko
poslovanje

31. 12. 2017.

Uvođenje jedinstvenog
elektroničkog sustava za
upravljanje dokumentacijom.

Uspostavljen i
funkcionalan
jedinstveni elektronički
sustav za upravljanje
dokumentacijom

Služba za uredsko
poslovanje

31. 12. 2017.

Analiza podataka o broju i
statusu predmeta i akata.

Broj izrađenih analiza

Služba za uredsko
poslovanje

31. 12. 2017.

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.–2019.

Z

P

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.–2019.

P

P

P

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.–2019.

P

A
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2.3. Sektor za sigurnost, informatičku podršku i opće poslove

RB

SPECIFIČNI
CILJEVI

ZADATAK/
AKTIVNOST

INDIKATORI
REZULTATA

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA
SKUPINA/PROJEKT

A

B

C

D

E

Pružanje adekvatne potpore
korisnicima sukladno
zahtjevima korisnika
informacijskog sustava
MINGPO-a.

13.

14.

Informatička podrška

Broj izvršenih zahtjeva
korisnika

Održavanje, nabavka i
nadogradnja postojećih
informatičkih sustava, baze
podataka i informatičke
opreme.

Uspostavljen i
funkcionalan informatički
sustav

Provedba tekućeg i
investicijskog ulaganja
sukladno Planu nabave.

Uspostavljen i
funkcionalan informatički
sustav

Određivanje objekata kritične
infrastrukture.

Odluka Vlade RH

Informacijska sigurnost

Broj riješenih zahtjeva
korisnika

ROK U KOJEM SE
ZADATAK/AKTIVNO
ST MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP
ILI NEKE DRUGE
STRATEŠKE/
PLANSKE
DOKUMENTE

VRSTA
AKTIVNO
STI

F

G

H

Kontinuirano

Služba za
informatičku podršku i
telekomunikacije

Kontinuirano

O

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.–2019.

Kontinuirano

Služba za sigurnost i
opće poslove

31. 12. 2017.

Poslovi sigurnosti
Kontinuirano

A

A

.
Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.–2019.

P, A

P, I
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15.

Civilno-obrambeno planiranje

Broj izrađenih elaborata

Fizička i tehnička zaštita
objekta.

Uspostavljena fizička i
tehnička zaštita objekta

Protupožarna zaštita i zaštita
na radu.

Uspostavljena
protupožarna zaštita i
zaštita na radu

Kontinuirano

Nadzor opreme i sudjelovanje
u postupku najpovoljnijeg
izvođača radova.

Broj obavljenih nadzora i
izrađene tehničke
specifikacije u postupcima
javne nabave

Kontinuirano

Nadzor opreme i sudjelovanje
u postupku najpovoljnijeg
izvođača radova.

Broj izvršenih zahtjeva
korisnika

Kontinuirano

Raspoređivanja vozila i
vozača, koordinacija sukladno
zahtjevima korisnika.

Broj izvršenih zahtjeva
korisnika

Kontinuirano

Opći poslovi

Kontinuirano
Služba za sigurnost i
opće poslove

Kontinuirano

Služba za sigurnost i
opće poslove

Služba za sigurnost i
opće poslove

16.

Vozni park

Potrebe prijevoza za sve
uprave, službena putovanja,
svakodnevne dostave.

Broj izvršenih zahtjeva
korisnika

Kontinuirano

Poslovi održavanja i
servisiranja vozila,
registracije i tehnički pregledi.

Broj obavljenih tehničkih
pregleda

Kontinuirano

Vođenje mjesečne i godišnje
evidencije troškova za sl.
vozila.

Mjesečne i godišnje
evidencije

Služba za sigurnost i
opće poslove
Kontinuirano

P, I
Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.–2019.

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.–2019.

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.–2019.

P

P

P

P

P

P

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.–2019.

P

P
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17.

Nabava roba, usluga i
radova za potrebe
MINGPO-a.

Izrada plana nabave na
temelju prikupljenih podataka
po Upravama.

Plan nabave usluga, roba i
radova objavljen na web
stanici Ministarstva

Izrada ugovora i
narudžbenica.

Nabava roba, radova i
usluga za potrebe
Ministarstva

Izrada godišnjih izvješća.

Registar ugovora
objavljen na web stranici
Ministarstva

14. 02. 2017.

Služba za nabavu

Kontinuirano

P
Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.–2019.

P

Kontinuirano

P

2.4. Sektor za strateško upravljanje, analitiku i razvoj

RB

SPECIFIČNI
CILJEVI

ZADATAK/
AKTIVNOST

INDIKATORI
REZULTATA

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA
SKUPINA/PROJEKT

A

B

C

D

E

18.

Podrška čelniku i
rukovoditeljima za redovito
obavljanje poslova kroz
izvještavanje.

Kontinuirano praćenje
rezultata i učinaka
ustrojstvenih jedinica
MINGPO-a.

Izrađeni izvještaji o
rezultatima i učincima za
ustrojstvene jedinice

19.

Uspostava informacijskog
sustava za podršku
upravljačkoj strukturi

Uspostavljen informacijski
sustav za praćenje
nefinacijskih i financijskih
rezultata i učinaka.

Funkcionalan
informacijski sustav

Sektor za strateško
upravljanje, analitiku i
razvoj

Sektor za strateško
upravljanje, analitiku i
razvoj

ROK U KOJEM SE
ZADATAK/AKTIVN
OST MORA
OBAVITI

REFERENCE NA SP
ILI NEKE DRUGE
STRATEŠKE/
PLANSKE
DOKUMENTE

VRSTA
AKTIVNOSTI

F

G

H

Kontinuirano

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.–
2019.

P, A

Rujan 2017.

A
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Izrada Strateškog plana za
trogodišnje razdoblje

Izrada polugodišnjeg i
godišnjeg izvještaja o
provedbi Strateškog plana.

20.

21.

Izrada strateško planskih
dokumenata i praćenje
njihove provedbe te
rezultata i učinaka

Analiza i optimizacija
poslovnih procesa.

Izrada Godišnjeg plana rada.

Revidirani Strateški plan
za razdoblje 2017.-2019. i
Strateški plan za 2018.2020.
Revidirani Strateški plan
za razdoblje 2017.-2019. i
Strateški plan za 2018.2020.

U skladu s rokovima
Ministarstva financija
Služba za strateško
planiranje i provedbu
31. ožujka i 20. srpnja

Revidirani Godišnji plan
rada za 2017. i Godišnji
plan rada za 2018.

Izrada izvještaja o provedbi
Godišnjeg plana rada.

Izvršenje postavljenih
ciljeva iz Godišnjeg plana
rada

Izrada i ažuriranje registra
strateških dokumenata iz
nadležnosti MINGPO-a.

Sukladno rokovima
zadanim od
Minstarstva uprave
Služba za strateško
planiranje i provedbu

P
Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.–
2019.

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.–
2019.

P, A

P

Sukladno rokovima
zadanim od Min.
uprave

P, A

Popis strateško planskih
dokumenata iz nadležnosti
MINGPO-a

Kontinuirano

P, A

Kontinuirano revidiranje i
unapređenje poslovnih
procesa.

Standardizirani i usklađeni
poslovni procesi

Kontinuirano

Stjecanje znanja i vještina za
analizu i optimizaciju
poslovnih procesa.

Broj certificiranih
zaposlenika

Služba za strateško
planiranje i provedbu
Kontinuirano

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.–
2019.

P, A

P
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22.

Koordinacija upravljanja
rizicima u MINGPO.

Strategija suzbijanja
korupcije

Izrada Strategije upravljanja
rizicima u MINGPO-u

Izrađen Nacrt Strategije
upravljanja rizicima u
MINGPO

Prosinac 2017.

Registar rizika MINGPO-a
(odluke, imenovanja,
ažuriranje)

Izrađen Registar rizika
MINGPO-a.

Prosinac 2017.

Izrada uputa i procedura za
upravljanje rizicima
MINGPO-a.

Izrađene upute i procedure
za provedbu aktivnosti za
upravljanje rizicima u
MINGPO-u.

Održavanje sastanaka i
radionica te kontinuirana
podrška ustrojstvenim
jedinicama za upravljanje
rizicima u svhu minimizacije
rizika za ostvarenje
postavljenih ciljeva
MINGPO-a.

Održani sastanci i
radionice o upravljanju
rizicima.

Prijedlog i praćenje akcijskog
plana uz Strategiju suzbijanja
korupcije za razdoblje od
2015. do 2020. godine

Prikupljanje,
objedinjavanje na nivou
Ministarstva prijedloga
akcijskog plana.
Praćenje akcijskog plana
na nivou Ministarstva

23.
Sudjelovanje na sjednicama
Savjeta za sprječavanje
korupcije i Akcijskog plana
uz Strategiju suzbijanja
korupcije za razdoblje od
2015. do 2020. godine

Služba za upravljanje
rizicima

Zakon o sustavu
unutarnjih kontrola u
javnom sektoru (NN
78/15)

Listopad 2017.

Do kraja godine

Kontinuirano

Služba za upravljanje
rizicima

P

Kontinuirano

Sudjelovanje na
sastancima Savjeta
Kontinuirano

P

P

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.–
2019.
Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.–
2019.

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.–
2019.

A

A

A

A
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3. UPRAVA ZA INVESTICIJE, INDUSTRIJU I INOVACIJE
Posebni cilj 2.1. Digitalizacija gospodarstva i industrije, poticanje ulaganja i razvoj poduzetničke infrastrukture te unapređenje inovacijskog
okruženja
3.1. Sektor za investicije i poduzetničku infrastrukturu

RB

SPECIFIČNI
CILJEVI

ZADATAK/
AKTIVNOST

INDIKATORI
REZULTATA

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA
SKUPINA/PROJEKT

A

B

C

D

E

1.

Učinkovita provedba
zakonodavnog okvira za
poticanje ulaganja s ciljem
povećanja razine ulaganja
poduzetnika registriranih u
RH (trgovačkih društava i
obrta koji su obveznici
poreza na dobit) te
povećanja konkurentnosti i
smanjenja registrirane
stope nezaposlenosti u RH.

Provedba Zakona o
poticanju ulaganja (NN
138/06, 61/11).

Služba za poticanje
investicija

ROK U KOJEM SE
ZADATAK/AKTIVNO
ST MORA OBAVITI

REFERENCE NA
SP ILI NEKE
DRUGE
STRATEŠKE/
PLANSKE
DOKUMENTE

VRSTA
AKTIVNOSTI

F

G

H

Kontinuirano

Strategija razvoja
poduzetništva u RH
2013.-2020.,
Strateški cilj 1.
Poboljšanje
ekonomske
uspješnosti
Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i
obrta 2017.-2019.

21

Aktivnost 1. Obrada
zahtjeva za isplatom
bespovratnih novčanih
potpora temeljem Zakona;
izrada odluka i naloga za
isplatu potpora.

Broj isplaćenih potpora
Iznos isplaćenih potpora

Odjel za nadzor
sustava potpora
investitorima

Kontinuirano

Aktivnost 2. Obrada
godišnjih izvješća.

Broj obrađenih godišnjih
izvješća

Odjel za nadzor
sustava potpora
investitorima

Kontinuirano

Služba za poticanje
investicija

Kontinuirano

Provedba Zakona o
poticanju investicija i
unapređenju investicijskog
okruženja (NN 111/12,
28/13).
Aktivnost 1. Obrada Prijava
za korištenje poticajnih
mjera za ulaganje;
Izdavanje Potvrda za
odobrene projekte ulaganja

Broj izdanih Potvrda o
statusu nositelja
poticajnih mjera

Odjel za sustav
potpora investitorima

Kontinuirano

Aktivnost 2. Obrada
zahtjeva za isplatom
bespovratnih novčanih
potpora temeljem Zakona;
Izrada odluka i naloga za
isplatu potpora.

Broj isplaćenih potpora
Iznos isplaćenih potpora

Odjel za nadzor
sustava potpora
investitorima

Kontinuirano

Aktivnost 3. Obrada
godišnjih izvješća.

Broj obrađenih godišnjih
izvješća

Odjel za nadzor
sustava potpora
investitorima

Kontinuirano

P

Strategija razvoja
poduzetništva u RH
2013.-2020.,
Strateški cilj 1.
Poboljšanje
ekonomske
uspješnosti
Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i
obrta 2017.-2019.

Strategija razvoja
poduzetništva u RH
2013.-2020.,
Strateški cilj 1.
Poboljšanje
ekonomske
uspješnosti
Strateški plan
Ministarstva

A

P

P

A
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Provedba Zakona o
poticanju ulaganja (NN
102/15)

2.

Nadzor nad korištenjem
državnih potpora vezano
za poticanje ulaganja.
Analiza učinkovitosti
dodijeljenih državnih
potpora te praćenje mjera
poticanja ulaganja.

Služba za poticanje
investicija

Kontinuirano

Aktivnost 1. Obrada Prijava
za korištenje potpora za
ulaganje;
Izdavanje Potvrda za
odobrene projekte ulaganja.

Broj izdanih Potvrda o
statusu korisnika potpore
za ulaganje

Odjel za sustav
potpora investitorima

Kontinuirano

Aktivnost 2. Obrada
zahtjeva za isplatom
bespovratnih novčanih
potpora temeljem Zakona;
Izrada odluka i naloga za
isplatu potpora.

Broj isplaćenih potpora
Iznos isplaćenih potpora

Odjel za nadzor
sustava potpora
investitorima

Kontinuirano

Aktivnost 3. Obrada
godišnjih izvješća.

Broj obrađenih godišnjih
izvješća

Odjel za nadzor
sustava potpora
investitorima

Kontinuirano

Aktivnost 1. Priprema i
provedba kontrola na licu
mjesta nad korištenjem
odobrenih potpora kod
nositelja poticajnih mjera /
korisnika potpore za
ulaganje.

Broj izvršenih kontrola
na licu mjesta

Služba za poticanje
investicija
Odjel za nadzor
sustava potpora
investitorima

Kontinuirano

gospodarstva,
poduzetništva i
obrta 2017.-2019.

Strategija razvoja
poduzetništva u RH
2013.-2020.,
Strateški cilj 1.
Poboljšanje
ekonomske
uspješnosti
Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i
obrta 2017.-2019.

P

P

A

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i
obrta za razdoblje
2017.-2019.

I/A

23

3.

Analiza učinkovitosti
dodijeljenih državnih
potpora te praćenje mjera
poticanja ulaganja.

Aktivnost 2. Izrada izvješća
o izvršenom nadzoru.

Broj izvješća o
izvršenom nadzoru

Aktivnost 3. Nadzor nad
vođenjem analitičkih baza
podataka o odobrenim
projektima ulaganja,
realizaciji ulaganja i
korištenju potpora te
iskorištenju maksimalnog
intenziteta potpore.

Broj ažuriranih tabela
iskorištenja
maksimalnog intenziteta
potpore

Aktivnost 1. Ažuriranje
podataka vezano za
provedbu zakonodavnog
okvira za poticanje ulaganja;
Obrada, analiza i praćenje
podataka o poticanju
ulaganja

Aktivnost 2. Izrada izvješća,
promemorija i prezentacija o
poticanju ulaganja /
provedbi zakona.

Odjel za nadzor
sustava potpora
investitorima

Kontinuirano

I/A

Kontinuirano

I/A

Broj ažuriranih baza
podataka o poticanju
ulaganja

Odjel za sustav
potpora
investitorima,
Odjel za nadzor
sustava potpora
investitorima

Kontinuirano

Broj izrađenih i
ažuriranih izvješća /
promemorija /
prezentacija

Odjel za sustav
potpora
investitorima,
Odjel za nadzor
sustava potpora
investitorima

Kontinuirano

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i
obrta za razdoblje
2017.-2019.

A

A
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4.

Unapređenje
zakonodavnog okvira za
poticanje ulaganja i
usklađivanje s pravnom
stečevinom EU.

5.

Sudjelovanje u
programiranju mjera i
projekata u okviru
Operativnog programa
Konkurentnost i kohezija
2014.-2020.

6.

Provedba Zakona o
unapređenju poduzetničke
infrastrukture (NN 93/13,
114/13, 41/14).

III. kvartal 2017.

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i
obrta za razdoblje
2017.-201

Z

Kontinuirano

Strategija razvoja
poduzetništva u RH
2013. - 2020.,
Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i
obrta 2017.-2019.

P

Izrada prijedloga Zakona o
izmjenama i dopunama
Zakona o poticanju ulaganja.

Donesen Zakon o
izmjenama i dopunama
Zakona o poticanju
ulaganja

Sudjelovanje u radnim
skupinama za izradu
prijedloga programa dodjele
državnih potpora.

Broj odobrenih programa
dodjele državnih potpora
u čijoj pripremi su
sudjelovali predstavnici
Službe za poticanje
investicija

Služba za poticanje
investicija

Izrada prijedloga Zakona o
izmjenama i dopunama
Zakona o unapređenju
poduzetničke infrastrukture.

Donesen predmetni
Zakon

Služba za
poduzetničku
infrastrukturu

IV. kvartal 2017.

Vođenje Jedinstvenog
registra poduzetničke
infrastrukture.

Ažurirana integrirana
elektronička baza
podataka subjekata
poduzetničke
infrastrukture

Služba za
poduzetničku
infrastrukturu

Kontinuirano

Broj izdanih mišljenja

Služba za
poduzetničku
infrastrukturu

Kontinuirano

Primjena odredbi Zakona u
vezi raspolaganja zemljištem
u vlasništvu RH za
izgradnju/proširenje
poduzetničkih zona.

Služba za poticanje
investicija

Strategija razvoja
poduzetništva u RH
2013. - 2020.,
Strateški cilj 1.
Poboljšanje
ekonomske
uspješnosti i
Strateški cilj 3.
Promocija
poduzetništva
Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i
obrta za razdoblje
2017.-2019.

Z

P

P
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7.

8.

9.

Provedba nadzora u vezi s
darovanjem zemljišta u
vlasništvu RH za izgradnju
/proširenje poduzetničkih
zona.

Sudjelovanje u
programiranju mjera i
projekata u okviru
Operativnog programa
Konkurentnost i kohezija
2014.-2020.

Provedba Zakona o
slobodnim zonama (NN
44/96, 78/99, 127/00, 92/05,
85/08, 148/13).

Provedba nadzora nad
izvršenjem obveza iz
Ugovora o darovanju
zemljišta.

Broj provedenih nadzora

Izrada izvješća o izvršenom
nadzoru.
Sudjelovanje u pripremi
programa potpora
namijenjenih ulaganjima u
poduzetničku infrastrukturu.
Sudjelovanje u pripremi
projekta potpora PPI u
pružanju poslovnog
savjetovanja, obuke i
razvoja malog i srednjeg
poduzetništva radi
promicanja njihova
osnivanja, rasta i inovacija
te provedba programa
obrazovanja za
međunarodno poslovanje
malog i srednjeg
poduzetništva prema ITM
konceptu.

Kontinuirano

I/A

Broj izrađenih izvješća o
izvršenom nadzoru

Kontinuirano

I/A

Izvršene aktivnosti
sukladno postavljenom
hodogramu aktivnosti za
pripremu projekta

Kontinuirano

P

Služba za
poduzetničku
infrastrukturu

Izvršene aktivnosti
sukladno postavljenom
hodogramu aktivnosti za
pripremu projekta

Izrada godišnjeg izvješća o
poslovanju slobodnih zona.

Izrada izvješća

Ispunjavanje obveza temeljem
Zakona o koncesijama.

Izrada očitovanja, analiza,
planova, mišljenja

Služba za
poduzetničku
infrastrukturu
Kontinuirano

Služba za
poduzetničku
infrastrukturu

IV. kvartal 2017.

Kontinuirano

Strategija razvoja
poduzetništva u RH
2013. - 2020.,
Strateški cilj 1.
Poboljšanje
ekonomske
uspješnosti i
Strateški cilj 3.
Promocija
poduzetništva

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.

P

P

P
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10.

11.

12.

13.

Poduzetništvo žena

Ravnopravnost spolova

Sudjelovanje u stručnim
radnim skupinama i
povjerenstvima drugih
TDU/agencija, EK i sl.

IMI sustav

Praćenje poslovanja slobodnih
zona.

Sastanci, obilasci, razni
oblici korespondencije

Kontinuirano

I

Izrada po potrebi raznih
dokumenata o slobodnim
zonama

Promemorije, izvješća,
prezentacije

Kontinuirano

A

Provedba Strategije razvoja
poduzetništva žena u
Republici Hrvatskoj, za
razdoblje 2014.- 2020.

Sastanci, izvješća,
prezentacije

Provedba Plana djelovanja u
okviru Ministarstva.

Provedene mjere

Izrada godišnjih izvješća o
provedbi mjera iz Nacionalne
politike za ravnopravnost
spolova.

Izrađeno Izvješće

MRS za
koordinaciju
aktivnosti SRPŽ
2014.-2020.

Služba za
poduzetničku
infrastrukturu
(voditeljica Službe je
koordinatorica za
ravnopravnost
spolova MINGPO)

Kontinuirano

Kontinuirano

Kontinuirano

EK radna skupina za pod.
žena.
EK savjetodavni odbor.

Izrada očitovanja,
mišljenja

Služba za
poduzetničku
infrastrukturu

Kontinuirano

RS za izradu NP za
ravnopravnost spolova.
Razmjena informacija između
DČ o profesionalnim
kvalifikacijama i pružanju
usluga iz djelokruga rada
poduzetništva i obrta.

Izrada odgovora na
postavljene upite iz drugih
DČ / postavljanje upita u
ime RH

Služba za
poduzetničku
infrastrukturu

Kontinuirano

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.
Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.
Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.

P

P

A

P
P
P

P
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14.

Davanje stručnih mišljenja.

Davanje stručnih mišljenja na
prijedloge zakona, propisa,
akata, izvješća, strategija,
programa, EU dokumenata
itd. te
izrada stručnih materijala iz
djelokruga rada Službe.

Mišljenja, analize,
podloge, prezentacije,
očitovanja

Služba za
poduzetničku
infrastrukturu

Kontinuirano

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.

A

ROK U KOJEM SE
ZADATAK/AKTIVNOST
MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP
ILI NEKE DRUGE
STRATEŠKE/
PLANSKE
DOKUMENTE

VRSTA
AKTIVNOSTI

F

G

H

Kraj 2017. godine

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
2017.-2019.

A

3.2. Sektor za industrijsku politiku

RB

SPECIFIČNI
CILJEVI

ZADATAK/
AKTIVNOST

INDIKATORI
REZULTATA

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA
SKUPINA/PROJEKT

A

B

C

D

E

15.

Kontrola provedbe
restrukturiranja
brodogradilišta.

Mjesečna kontrola provedbe
Programa restrukturiranja.

Povećanje prihoda
brodogradilišta, povećanje
broja zaposlenih u
brodogradilištima,
povećanje omjera
proizvodnih u odnosu na
neproizvodneradnike u
brodogradilištima,
povećanje izvoza.

Odjel za
restrukturiranje
industrije

28

Osigurati informaciju kako
pojedine mjere ekonomske
politike utječu na pojedine
segmente hrvatskog
gospodarstva praćenjem i
analizom trendova; inicirati u
okviru svojih nadležnosti
konkretne akcije.

Praćenje: a) ključnih
makroekonomskih pokazatelja;
b) varijabli na razini cjelokupne
prerađivačke industrije; c)
varijabli na razini pojedinih
grana prerađivačke industrije.
Provedba Industrijske strategije
Republike Hrvatske 2014.2020.

17.

Razvoj, unapređenje
konkurentnosti i
restrukturiranje industrije.

Restrukturiranje i razvoj
pojedinih grana industrije
(sanacija i restrukturiranje
pojedinih industrijskih grana
provodi se zbog poteškoća i
negativnih kretanja poslovanja
grane).

18.

Konstantno donošenje novih
Povećanje usklađenosti sa EU propisa EU, te završno
kod tehničkog
usklađivanje našeg
zakonodavstva.
zakonodavstva sa
zakonodavstvom EU.

19.

Program Jamstvenog fonda za
prerađivačku industriju i
inovacije u prerađivačkoj
industriji u 2013. i 2014.
godini.

16.

Kretanje industrijske
proizvodnje na razini
industrijskih grana i
ukupno;
Kretanje broja zaposlenih
na razini industrije;
Kretanje vrijednosti izvoza
na razini pojedinih
industrijskih grana i dr.

Održanje zadovoljavajuće
zaposlenosti.

Broj donesenih
zakonodavnih akata.

Nadzor provedbe Jamstvenog
fonda za prerađivačku
industriju i inovacije u
Broj izdanih jamstava
prerađivačkoj industriji u 2013.
i 2014. godini.

Odjel za razvitak
industrije, analitiku i
izvještavanje

Odjel za
restrukturiranje
industrije

Odjel za tehničko
zakonodavstvo i
održivi razvoj

Služba za strateške
investicijske projekte

Kontinuirano

Industrijska strategija
2014.-2020.

P, A

Kontinuirano

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
2017.-2019.

Z, P, A

Kontinuirano

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.–
2019.

Z

JF 2013. do 2018.
JF 2014. do 2025.

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.–
2019.

A
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Obrada prijava javnih
investicijskih projekata

20.

Prvedba Zakona o strateškim
investicijskim projektima RH Održavnje sjednica
(NN br. 133/13, 152/14,
Povjerenstva za procjenu i
22/16)
utvrđivanje prijedloga
strateških projekata

Broj obrađenih pojekata i
broj projekata proglašeni
strateškim investcijskim
projektima Ovo nije
indikator

Služba za strateške
investicijske projekte

Kontinuirano

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.–
2019.

Z

Z

3.3. Sektor za rudarstvo

ROK U KOJEM SE
ZADATAK/AKTIVNOS
T MORA OBAVITI

REFERENCE NA
SP ILI NEKE
DRUGE
STRATEŠKE/
PLANSKE
DOKUMENTE

VRSTA
AKTIVNOSTI

F

G

H

RB

SPECIFIČNI
CILJEVI

ZADATAK/
AKTIVNOST

INDIKATORI
REZULTATA

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA
SKUPINA/PROJEKT

A

B

C

D

E

Provođenje postupaka odobrenja za
istraživanje mineralnih sirovina.

Broj donesenih
odobrenja za istraživanje
mineralnih sirovina.

Sektor za rudarstvo

Određen upravnim
postupkom.

P

Vođenje registra istražnih prostora
mineralnih sirovina osim
ugljikovodika i geotermalnih voda
za energetske svrhe.

Ustroj i vođenje registra
istražnih prostora
mineralnih sirovina.

Sektor za rudarstvo

Kontinuirano

P

Provođenje postupaka utvrđivanja
eksploatacijskih polja mineralnih
sirovina.

Broj donesenih
odobrenja za utvrđivanja
eksploatacijskih polja
mineralnih sirovina.

Sektor za rudarstvo

Određen upravnim
postupkom.

P

Vođenje registra eksploatacijskih
polja mineralnih sirovina osim
ugljikovodika i geotermalnih voda
za energetske svrhe.

Ustroj i vođenje registra
eksploatacijskih polja
mineralnih sirovina

Sektor za rudarstvo

Kontinuirano

P

21.

Provedba Zakona o
rudarstvu (NN br. 56/13,
14/14).

30

Provođenje postupaka davanja
koncesija za eksploataciju
mineralnih sirovina osim
ugljikovodika i geotermalnih voda
za energetske svrhe.

Broj donesenih koncesija
za eksploataciju
mineralnih sirovina.

Sektor za rudarstvo

Određen upravnim
postupkom.

P

Obavljanje poslova iz područja
rudarstva koji se vode u registru
koncesija Ministarstva financija
(upis obveza i praćenje izvršavanja
obveza rudarskih gospodarskih
subjekata u vezi naknada za
koncesiju osim za ugljikovodike i
geotermalne vode za energetske
svrhe).

Broj upisa obveza i
praćenja izvršavanja
obveza rudarskih
gospodarskih subjekata u
vezi naknada za
koncesiju

Sektor za rudarstvo

Kontinuirano

P

Provođenje postupaka izdavanja
građevinskih dozvola za rudarske
objekte i postrojenja.

Broj donesenih
građevinskih dozvola za
rudarske objekte i
postrojenja

Sektor za rudarstvo

Određen upravnim
postupkom.

P

Provođenje postupaka tehničkih
pregleda i izdavanja uporabnih
dozvola za rudarske objekte i
postrojenja za istraživanje i
eksploataciju mineralnih sirovina
osim ugljikovodika i geotermalnih
voda za energetske svrhe.

Broj provedenih
tehničkih pregleda i
izdanih uporabnih
dozvola za rudarske
objekte i postrojenja

Sektor za rudarstvo

Određen upravnim
postupkom.

P

Provođenje procesnih postupaka
ocjene dokumentacije o rezervama
mineralnih sirovina.

Broj donesenih rješenja o
rezervama mineralnih
Sektor za rudarstvo
sirovina

Određen upravnim
postupkom.

P

Provođenje procesnih postupaka
rudarskih projekata istraživanja i
eksploatacije mineralnih sirovina.

Broj donesenih
odobrenja o provjeri
rudarskih projekata
istraživanja i
eksploatacije mineralnih
sirovina

Određen upravnim
postupkom.

P

Sektor za rudarstvo

31

Provođenje postupaka polaganja
stručnih ispita iz područja rudarstva.

Broj položenih stručnih
ispita iz rudarstva

Sektor za rudarstvo

U zakonskom roku.

Izrada i vođenje Jedinstvenog
informacijskog sustava mineralnih
sirovina.

Ustroj i vođenje
Jedinstvenog
informacijskog sustava
mineralnih sirovina

Sektor za rudarstvo

Kontinuirano

Uređenje stanja u upravnom
području rudarstva preuzimanjem
nadležnosti od ureda državne
uprave.

Broj preuzetih
nadležnosti od ureda
državne uprave

Sektor za rudarstvo

18.5.2018.

P

Izrada Strategije gospodarenja
mineralnim sirovinama Republike
Hrvatske

Izrađena Strategija

Sektor za rudarstvo

31.12.2019.

P

Davanje odgovora upravnim
sudovima na pokrenute tužbe na
akte ministarstva.

Broj odgovora upravnim
sudovima

Sektor za rudarstvo

U zakonskom roku.

P

Vođenje evidencije o rezervama
mineralnih sirovina.

Broj evidencija o
rezervama mineralnih
sirovina

Sektor za rudarstvo

Kontinuirano

P

Izrada godišnje bilance rezervi
mineralnih sirovina.

Izrađena godišnja
bilanca

Sektor za rudarstvo

30.6.2017.

P

P

P
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Provođenje drugostupanjskih
postupaka koji se odnose na
istraživanje i eksploataciju
Broj provedenih
mineralnih sirovina u nadležnosti
postupaka
tijela državne uprave u jedinicama
područne (regionalne) samouprave
nadležnim za poslove rudarstva.

Sektor za rudarstvo

U zakonskom roku.

P

Provođenje postupaka upravnog
nadzora nad primjenom zakona i
podzakonskih akata iz područja
rudarstva osim za ugljikovodike i
geotermalne vode za energetske
svrhe.

Broj provedenih
postupaka

Sektor za rudarstvo

U zakonskom roku.

P

Izrada prijedloga zakonske i
podzakonske regulative iz
područja rudarstva.

Broj izrađenih
zakonskih i
podzakonskih
regulativa iz područja
rudarstva

Sektor za rudarstvo

U zakonskom roku.

P
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3.4. Sektor za inovacijsku politiku

ROK U KOJEM SE
ZADATAK/AKTIVNOS
T MORA OBAVITI

REFERENCE NA
SP ILI NEKE
DRUGE
STRATEŠKE/
PLANSKE
DOKUMENTE

VRSTA
AKTIVNOSTI

F

G

H

Nacionalni program
reformi 2017.

Z, P, A

RB

SPECIFIČNI
CILJEVI

ZADATAK/
AKTIVNOST

INDIKATORI
REZULTATA

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA
SKUPINA/PROJEKT

A

B

C

D

E

22.

Izrada zakona i pravilnika o
poticanju istraživanja,
razvoja i inovacija u suradnji
s MZO.

Sudjelovanje u radnoj skupini
za izradu zakona i pravilnika.

Izrađen nacrt zakona i
pravilnika

Sektor za inovacijsku
politiku

2017.

Sudjelovanje u radu Odbora za
odabir projekata za
financiranje iz programa
potpora "Inovacije
novoosnovanih MSP".

Izvršen odabir

Sektor za inovacijsku
politiku

2017.

23.

Sudjelovanje u
programiranju, provedbi i
praćenju mjera i projekata iz
EU fondova.
Sudjelovanje u
programiranju, provedbi i
praćenju mjera i projekata iz
EU fondova.

Sudjelovanje u radu Odbora za
odabir projekta za financiranje
programa potpora
"Komercijalizacija inovacija
MSP".

Izvršen odabir

2017./2018.

Sektor za inovacijsku
politiku
Sudjelovanje u radu Odbora za
odabir projekata za
financiranja iz programa
"CEKOM".

Izvršen odabir

2017.

P, A

Operativni program
kohezija i
konkurentnost 2014.2020., Nacionalna
strategija poticanja
inovacija u RH
2014.-2020.,
Strategija pametne
specijalizacije RH

P, A

P, A
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24.

Sudjelovanje u
međunarodnim i europskim
radnim tijelima u vezi
provedbe programa i
strategija.

Sudjelovanje u radu Radne
skupine za pripremu
inovacijskih vaučera i mjere za
"Pečat izvrsnosti".

Izrađen javni poziv

Provedba aktivnosti za
promociju inovativnog
poduzetništva.

2017.

P, A

Provedene aktivnosti

Kontinuirano

P, A

Sudjelovanje u radu
Programskog odbora Europske
komisije za provedbu
programa Obzor 2020, SME
instrument.

Sudjelovanje na
sastancima, izrađeni
predviđeni i zadani
prijedlozi stajališta i
prezentacija

Kontinuirano

EU Strategija 2020

P, A

Sudjelovanje u radu radne
skupine za Inovacije i transfer
tehnologije EU strategije za
Dunavsku regiju (EUSDR).

Sudjelovanje na
sastancima, izrađeni
predviđeni i zadani
prijedlozi stajališta i
prezentacija

Kontinuirano

EU Strategija za
dunavsku regiju

P

Sudjelovanje u radu
paneuropske mreže za
poticanje tržišno usmjerenog
istraživanja i razvoja
EUREKA i Eurostars.

Sudjelovanje na
sastancima, odobravanje
projekata za sufinanciranje

Kontinuirano

EU Strategija Europa
2020, Nacionalna
strategija poticanja
inovacija 2014. 2020.

P

Sudjelovanje u radu radne
skupine EPG Innovation
Europske komisije.

Sudjelovanje na 2 sastanka
godišnje, izrađeni
predviđeni i zadani
prijedlozi stajališta i
prezentacija

Sektor za inovacijsku
politiku

Kontinuirano

EU Strategija Europa
2020, Inicijativa
Inovacijska unija,
Nacionalna Strategija
poticanja inovacija u
RH 2014. - 2020.

P

Sudjelovanje u radu
savjetodavnih odbora na
projektima za razvoj

Sudjelovanje na sastancima
Sektor za inovacijsku
savjetodavnog odbora
politiku
okvirno 2 puta godišnje,

Kontinuirano

INTERREG
EUROPE 2014-2020

P

Sektor za inovacijsku
politiku

Sektor za inovacijsku
politiku

Sektor za inovacijsku
politiku
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25.

instrumenata za poticanje
inovacija u okviru Programa
Unije (CERIecon, THINGS+,
PPI2I).

držanje prezentacija na
konferencijama za dionike,
revizija preporuka
projektnih partnera

Sudjelovanje u radu
međunarodne mreže Global
Enterpreneurship Network
(podgrupa Startup Nations).

Sudjelovanje na minimalno
1 sastanku godišnje,
izrađeni predviđeni i
Sektor za inovacijsku
zadani prijedlozi stajališta i
politiku
prezentacija, nominacija
hrvatskih predstavnika za
globalna natjecanja

Provedba kroisničkog projekta
za izgradnju i opremanje
SEECEL-a.

završen projekt

Sektor za inovacijsku
politiku

2017.

Sudjelovanje u radu
programskog radnog tijela za
SEECEL.

sudjelovanje na
sastancima, davanje
mišljenja i prijedloga na
rad SEECEL-a

Sektor za inovacijsku
politiku

Kontinuirano

Razvoj inovacijske
infrastrukture.

Kontinuirano

26.

Osnivanje Inovacijskog
vijeća za industriju.

Sudjelovanje u radu vijeća.

Osnovano vijeće, održana
2 sastanka, usvojen
pravilnik rada

Sektor za inovacijsku
politiku

Kontinuirano

27.

Praćenje provedbe strategija
za poticanje inovacija u
gospodarstvu.

Izrada godišnjeg izvješće o
poticanju inovacija.

Izrađeno godišnje izvješće
o poticanju inovacija

Sektor za inovacijsku
politiku

Kontinuirano

28.

Jačanje inovacijskog
okruženja.

Provedba strateških
korisničkih projekata za
jačanje inovacijskog sustava.

Ostvareni zadani ciljevi u
projektnoj prijavi,
provedeni postupci javne
nabave o uslugama

Sektor za inovacijsku
politiku

2017.

Nacionalna strategija
poticanja inovacija
2014. – 2020.;
Strategija razvoja
poduzetništva 2014. 2020.

Akt o malom
gospodarstvu EU
(SBA), Zakon o
poticanju malog
gospodarstva,
Strategija razvoja
poduzetništva

Nacionalna strategija
poticanja inovacija
2014-2020;
Strategija pametne
specijalizacije 2014. 2020.

P

P, A

P, A

P, A

A

P
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29.

Izrada mišljenja i stajališta
na nacionalne i EU
prijedloge propisa, odluka i
drugih akata.

Izrada mišljenja i stajališta na
nacionalne i EU prijedloge
propisa, odluka i drugih akata.

Izrađena mišljenja i
stajališta

Sektor za inovacijsku
politiku

Kontinuirano

P

30.

Administrativni poslovi
vezani za upite poduzetnika i
ostalih korisnika (građana i
medija) u svezi razvoja i
komercijalizacije inovacija,
novih proizvoda i novih
tehnologija.

Administrativni poslovi vezani
za upite poduzetnika i ostalih
korisnika (građana i medija) u
svezi razvoja i
komercijalizacije inovacija,
novih proizvoda i novih
tehnologija.

Izrađeni odgovori

Sektor za inovacijsku
politiku

Kontinuirano

P

31.

Praćenje novosti i aktivnosti
povezanih s tehnološkim
razvojem, inovacijama, te
suradnja s nadležnim
institucijama.

Praćenje novosti i aktivnosti
povezanih s tehnološkim
razvojem, inovacijama, te
suradnja s nadležnim
institucijama.

Ostvarena suradnja

Sektor za inovacijsku
politiku

Kontinuirano

P
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4. UPRAVA ZA TRGOVINU I UNUTARNJE TRŽIŠTE
Opći cilj 3. Jačanje konkurentnosti trgovine na unutarnjem tržištu Europske unije
Posebni cilj 3.1. Poticanje uklanjanja prepreka slobodi unutarnjeg tržišta usluga i roba, poticanje jedinstvenog digitalnog tržišta EU te kvalitetnija
zaštita potrošača

RB

SPECIFIČNI
CILJEVI

ZADATAK/
AKTIVNOST

INDIKATORI
REZULTATA

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA
SKUPINA/PROJEKT

A

B

C

D

E

ROK U
KOJEM SE
ZADATAK/A
KTIVNOST
MORA
OBAVITI

REFERENCE NA
SP ILI NEKE
DRUGE
STRATEŠKE/
PLANSKE
DOKUMENTE

VRSTA
AKTIVNO
STI

F

G

H

III. kvartal
2017.

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
2017.-2019.

P

4. Uprava za trgovinu i unutanje tržište

1.

Informiranje o
mogućnostima
mehanizama unutarnjeg
tržišta koji su besplatni i
na usluzi građanima i
poduzetnicima te
povezani s javnom
upravom.

Organizacija događaja pod nazivom „SVE NA
JEDNOM MJESTU“ - pružanje informacija o
potrošačkim pravima, kupnji putem interneta,
lakšem pokretanju poslovanja u Hrvatskoj i na
unutarnjem tržištu EU-a, prednostima i uštedama
koje donosi digitalno poslovanje, stavljanju
proizvoda na tržište drugih država članica EU, epokretanju poslovanja, brzom rješavanju
administrativnih problema građana i poslovnih
prepreka poduzetnika u drugim državama
članicama EU.

Broj posjetitelja

Uprava za trgovinu i
unutarnje tržište
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4.1. Sektor za trgovinu i tržište

2.

3.

4.

Edukacija poduzetnika
i građana/potrošača u
vezi provedbe
normativnih aktivnosti
MINGPO-a vezano za
djelatnost trgovine u
suradnji sa HUP, HOK
i HGK.

Razvoj elektroničkih
postupaka u području
trgovine i nekretnina.

Broj održanih seminara,
okruglih stolova,
sudjelovanja na
sjednicama strukovnih
vijeća, izrađenih
materijala, brošura i
smjernica

Služba za
unaprjeđenje
trgovine i tržišta,
Odjel za trgovinu,
tržište i
drugostupanjski
postupak

U skladu sa
potrebama tržišta i
interesima za
dobivanjem
informacija od
strane
poduzetničkog i
drugih sektora

P

Nabava IT rješenja za e-postupak u području
trgovine i nekretnina.

Izvještaji i praćenje
realizacije

Služba za
unaprjeđenje
trgovine i tržišta,
Odjel za trgovinu,
tržište i
drugostupanjski
postupak

IV. kvartal 2017.

P

Povećanje broja gospodarskih
subjekata registriranih za
djelatnost trgovine.

Izvješća i informacije
DZS RH, o broju
prodajnih objekta, broju
zaposlenih i prometu u
trgovini na malo

Služba za
unaprjeđenje
trgovine i tržišta,
Odjel za trgovinu,
tržište i
drugostupanjski
postupak

Izvješća i informacije
DZS RH

Služba za
unaprjeđenje
trgovine i tržišta,
Odjel za trgovinu,
tržište i
drugostupanjski
postupak

Seminari, okrugli stolovi, sudjelovanje na
sjednicama strukovnih vijeća, izrada materijala,
brošura i smjernica, davanje uputa i pojašnjenja
pojedinih pitanja vezanih uz djelatnost trgovine i
zakonsko djelovanje na tržištu.

Unapređenje
regulatornog okvira u
području trgovine.

Praćenje provedbe instituta nastavka obavljanja
djelatnosti trgovine.

Nacionalni program
reformi 2016.-2018.
Kontinuirano

Kontinuirano

Smjernice
ekonomske i fiskalne
politike za 2016.2018.
Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.

A

P
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Nacionalni program
reformi 2016.- 2018.

5.

6.

7.

Poticanje registriranog
obavljanja djelatnosti
trgovine.

Osigurati provedbu registrirane
djelatnosti trgovine kroz
instruktivni upravni nadzor, stručnu pomoć
Uredima državne uprave te smanjenja broja žalbi
na prvostupanjska rješenja.

Ažuriranje podataka
Uprave za trgovinu i
unutarnje tržište na
stranicama
Ministarstva.

Pružanje stručnih i ažuriranih
informacija poduzetnicima i
građanima vezano za djelatnost
trgovine.

Obavljanje redovne
djelatnosti.

Obavljanje stručnih i admin.
poslova vezanih uz provedbu
Zakona o trgovini (NN br. 87/08, 96/08, 116/08,
76/09, 114/11, 68/13, 3014) i njegovih
provedbenih propisa.

Broj provedenih
upravnih
nadzora, broj žalbi na
prvostupanjska rješenja

Link na web stranicu sa
ažuriranim podacima

Broj riješenih upravnih i
neupravnih predmeta

Služba za
unaprjeđenje
trgovine i tržišta,
Odjel za trgovinu,
tržište i
drugostupanjski
postupak

Služba za
unaprjeđenje
trgovine i tržišta,
Odjel za trgovinu,
tržište i
drugostupanjski
postupak

Služba za
unaprjeđenje
trgovine i tržišta,
Odjel za trgovinu,
tržište i
drugostupanjski

Kontinuirano

Smjernice
ekonomske i fiskalne
politike za 2016.2018.

P

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019

Kontinuirano

Nacionalni program
reformi 2016. 2018.
Smjernice
ekonomske i fiskalne
politike za 2016.2018.

P

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.

Kontinuirano

Nacionalni program
reformi 2016.- 2018.

P

Smjernice
ekonomske i fiskalne
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postupak

Provođenje drugostupanjskog postupka povodom
žalbi na
rješenja nadležnih ureda
državne uprave.
Sudjelovanje na raspravama
pred Upravnim sudovima u
Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku
povodom tužbi kojima se
pokreću upravni sporovi.

Provedba javnih nadmetanja
temeljem Uredbe o dražbi
određenih drvnih sortimenata.

Provedba Zakona i Uredbe o
izravnim mjerama kontrole
cijena.

Vođenje i ažuriranje Registra
predstavništava stranih osoba u
RH (izuzete države članice EU).

politike za 2016.2018.
Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.

Broj riješenih žalbi,
trajanje postupka

Sektor za trgovinu
i tržište, Marija
Kulaš, Služba za
unaprjeđenje
trgovine i tržišta

Kontinuirano

Broj sporova

Sektor za trgovinu
i tržište, Marija
Kulaš

Kontinuirano

P

Služba za
unaprjeđenje
trgovine i tržišta,
Odjel za trgovinu,
tržište i
drugostupanjski
postupak

Kontinuirano
(jedan puta tjedno)

P

Godišnje izvješće o
tiskanicama i službenim
obrascima

Služba za
unaprjeđenje
trgovine i tržišta
Odjel za trgovinu,
tržište i
drugostupanjski
postupak

IV. kvartal 2017.

P

Broj unesenih
predstavništava

Služba za
unaprjeđenje
trgovine i tržišta,
Odjel za trgovinu,
tržište i

Kontinuirano

P

Broj javnih nadmetanja
(rekapitulacija)

P
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drugostupanjski
postupak

Povjerenstvo za davanje suglasnosti za izvoz i
uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih
sredstava, prijenos obrambenih proizvoda te
pružanje usluga ta robu vojne namjene.

8.

9.

Usklađivanje s
odredbama WTO-a.

Usklađivanje s
odredbama Direktive
2014/104/EU.

Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na
veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu
robu.

Uredba o dopunama Uredbe o kriterijima za
oslobođenje ili umanjenje upravno kaznene mjere.

Broj sjednica
Povjerenstva i izdanih
suglasnosti

Služba za
unaprjeđenje
trgovine i tržišta,
Odjel za oružje i
dozvole

Usvajanje propisa i
objava u NN

Služba za
unaprjeđenje
trgovine i tržišta,
Odjel za trgovinu,
tržište i
drugostupanjski
postupak

Usvajanje propisa i
objava u NN

Služba za
unaprjeđenje
trgovine i tržišta,
Odjel za trgovinu,
tržište i
drugostupanjski
postupak

10.

Prenošenje Direktive
Komisije (EU)
2017/433 od 7. ožujka
2017.

Odluka o izmjenama Odluke o donošenju popisa
robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i
nevojnih ubojnih sredstava.

Direktiva objavljena u
Službenom listu EU (SL
L 70, 15.3.2017.)

Služba za
unaprjeđenje
trgovine i tržišta,
Odjel za oružje i
dozvole

11.

Izvještavanje
mjerodavnih
međunarodnih
organizacija.

Izrada izvješća za:
UN, UNDP, SEESAC, SALW, OSCE, COARM.

Izvješćivanje
međunarodnih
organizacija,
broj dostavljenih

Služba za
unaprjeđenje
trgovine i tržišta,
Odjel za oružje i

Kontinuirano
(2 puta mjesečno)

P

Nacionalni program
reformi 2016.- 2018.
IV. kvartal 2017.

Z
Smjernice
ekonomske i fiskalne
politike za 20162018.

III. kvartal 2017.

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.

Z

II. kvartal 2017.

Uređenje trgovine i
unutarnjeg tržišta u
skladu sa
pristupanjem
Republike Hrvatske
u Europsku uniju

Z

Kontinuirano

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta

P
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izrađenih
izvješća

Izdavanje dozvola.

Odobravanje Programa unutarnje usklađenosti.

Izrada Godišnjeg izvješća za Vladu RH.

Sudjelovanje na radnim
skupinama u tijelima EU:
COARM- za izvoz
konvencionalnog oružja u Bruxellesu.

12.

Sudjelovanje na
sastancima u
tijelima EU i radnim
skupinama

Sudjelovanje na sastancima
Povjerenstva za primjenu
Direktive 43/2009/EC o
pojednostavljenju uvjeta
prijenosa obrambenih
proizvoda unutar EU u
Bruxellesu.

dozvole

za razdoblje 2017.2019.

Broj izdanih
dozvola

Služba za
unaprjeđenje
trgovine i tržišta,
Odjel za oružje i
dozvole

Kontinuirano

P

Broj zahtjeva, broj
odobrenja

Služba za
unaprjeđenje
trgovine i tržišta,
Odjel za oružje i
dozvole

Kontinuirano

P

Broj izrađenih izvještaja

Služba za
unaprjeđenje
trgovine i tržišta,
Odjel za oružje i
dozvole

II. kvartal

P

Broj poziva, broj
sudjelovanja

Služba za
unaprjeđenje
trgovine i tržišta,
Odjel za oružje i
dozvole

Nacionalni program
reformi 2016.- 2018.

Mjesečno
Broj poziva, broj
sudjelovanja

Služba za
unaprjeđenje
trgovine i tržišta,
Odjel za oružje i
dozvole

A

Smjernice
ekonomske i fiskalne
politike za 20162018.
Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.
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Sudjelovanje na sastancima
skupina Wassenaar aranžmana
u Beču.

Sudjelovanje na sastancima
radne skupine za primjenu ATT
Ugovora o trgovini oružjem u
Bruxellesu.

Radna skupina za provedbu
Uredbe 258/2012 o provedbi
članka 10. Protokola
Ujedinjenih naroda protiv
nezakonite proizvodnje i
trgovanja vatrenim oružjem,
njegovim dijelovima,
komponentama i streljivom.

Broj izvršenih nadzora

Služba za
unaprjeđenje
trgovine i tržišta,
Odjel za oružje i
dozvole

Broj poziva, broj
sudjelovanja

Služba za
unaprjeđenje
trgovine i tržišta,
Odjel za oružje i
dozvole

Broj poziva, broj
sudjelovanja

Služba za
unaprjeđenje
trgovine i tržišta,
Odjel za oružje i
dozvole

Polugodišnje

Polugodišnje

A

Nacionalni program
reformi 2016.- 2018.

A

Smjernice
ekonomske i fiskalne
politike za 20162018.

1 x godišnje

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019

A
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Implementirati eIDAS uredbu u nacionalno
zakonodavstvo.

Zakon o provedbi
uredbe
objavljen u NN

Služba za digitalno
gospodarstvo

II. kvartal

Prilagoditi zakonodavni okvir za
primjenu e-IDAS uredbe.

Podzakonski akti
prilagođeni
zakonodavnom okviru
koji
donosi eIDAS uredba

Služba za digitalno
gospodarstvo

IV. kvartal 2018.

Modernizirati PKI (Infrastruktura
javnog ključa) okvir i stvoriti
preduvjete za njegovu primjenu.

PKI - NCARH
dokumentacija i
okvir prilagođeni
zakonodavnom okviru
eIDAS
uredbe

Služba za digitalno
gospodarstvo

IV. kvartal 2017.

14.

Osiguranje zakonitosti
rada pružatelja usluga
povjerenja.

Provođenje inspekcijskih nadzora nad pružateljima
usluga povjerenja.

Proveden nadzor
minimalno 1x godišnje
nad sva tri pružatelja
usluga povjerenja
(ZABA, AKD, FINA)

Služba za digitalno
gospodarstvo

II. kvartal / III.
kvartal 2017.

15.

Valjan i pouzdan popis
pružatelja usluga
povjerenja RH.

Održavanje Pouzdanog popisa pružatelja usluga
povjerenja RH radi uspostave interoperabilnosti
prekograničnih usluga povjerenja (e-potpis, e-ID).

Kontinuirano ažuriranje
i održavanje Pouzdanog
popisa pružatelja usluga
povjerenja (ne smije se
prekidati)

Služba za digitalno
gospodarstvo

Kontinuirano

Praćenje internetske
trgovine.

Izraditi kontrolnu listu provjere
(check list) za Internet trgovce
sukladno zakonodavnom okviru
za Internetsku trgovinu.

Izrađena i javno
objavljena kontrolna
lista provjere (check list)
za Internet trgovce
sukladno zakonodavnom
okviru za Internetsku

13.

16.

Uspostaviti
zakonodavni okvir o
Elektroničkoj
identifikaciji i
uslugama povjerenja
za elektroničke
transakcije na
unutarnjem tržištu.

Služba za digitalno
gospodarstvo

III. kvartal

Z/P
Program
konvergencije RH za
2016-2018
Nacionalni program
reformi 2016. 2018.
Smjernice
ekonomske i fiskalne
politike za 2016.2018.

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.

P

P

I/P

P

Program
konvergencije RH za
2016.-2018.

P

Nacionalni program
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17.

18.

Redovne aktivnosti u
području digitalnog
gospodarstva.

Unapređenje
zakonodavnog okvira
u području trgovine i
unutarnjeg tržišta

Pružanje kvalitetnih i stručnih
informacija strankama i
građanima iz područja nadležnosti (ePoslovanje,
ePotpis, eRačun, eTrgovina/web- shops, Digitalna
ekonomija).
Zakon o provedbi Uredbe br. 910/2014 Europskog
Parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o
elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja
za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i
stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ

Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda
prava tržišnog natjecanja

trgovinu

reformi 2016. - 2018.

Broj upita, broj
odgovora

Kontinuirano

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.

P

II. kvartal 2017.

Plan normativnih
aktivnosti
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta

Z

II. kvartal 2017.

Plan normativnih
aktivnosti
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta

Z

Služba za digitalno
gospodarstvo

Usvajanje propisa i
objava u NN

Služba za digitalno
gospodarstvo

Usvajanje propisa i
objava u NN

Služba za
unaprjeđenje
trgovine i tržišta
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4.2. Sektor za robe i usluge

19.

20.

Liberalizacija tržišta
usluga za olakšanje
poduzetničke
inicijative i povećanje
produktivnosti
gospodarstva.

Liberalizacija tržišta usluga se u okviru
Nacionalnog programa reformi 2017. provodi
sukladno članku 60. Ugovora o funkcioniranju
EU, EU Direktivi o uslugama, EU Strategiji
unutarnjeg tržišta i Europskoj agendi za ekonomiju
suradnje. Pri analizi i međuresornom iniciranju
konkretnih mjera uzimaju se u obzir kriteriji
restriktivnosti tržišta usluga prema OECD-ovoj
metodologiji (Product Market Regulation - PMR)
kako bi se potaknula veća sloboda tržišne
konkurencije te Standard Cost Mode (SCM)
metodologija za mjerenje i ciljano smanjenje
administrativnog opterećenja gospodarstva.

Minimalni okvirni
kumulativni broj
međuresornih inicijativa
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
uklanjanje prepreka
slobodi tržišta usluga

Služba za usluge i
Centar unutarnjeg
tržišta EU

2017.-2018.

Nacionalni program
reformi 2017.

Z, A, P

Razvoj Jedinstvene
kontaktne točke zbog
informacija i e-usluga
za lakše pokretanje
posla.

Nastavit će se razvoj elektroničke Jedinstvene
kontaktne točke www.psc.hr.
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
međuresorno koordinira i nadzire razvoj portala
Jedinstvena kontaktna točka (Point of Single
Contact) objedinjavajući setove informacija o
administrativnim uvjetima poslovanja i pristupu
unutarnjem tržištu usluga. Također, do kraja 2017.
će se uvesti brze e-postupke za poslovni nastan i
pristup administrativnim odobrenjima za uslužne
djelatnosti.
Hrvatska gospodarska komora je zadužena za
objave informacija i poveznica na portalu te
pružanje informacije putem e-pošte i telefona.

Minimalni okvirni broj
tematskih setova
poslovnih informacija o
regulativi dostupnih
putem www.psc.hr;
Minimalni broj
elektroničkih postupaka
dostupnih na jednom
mjestu putem
www.psc.hr; Maksimalni
broj procedura za
pokretanje poslovanja, uz
reformirano registarsko
rješenje, prema Doing
Business metodologiji

Služba za usluge i
Centar unutarnjeg
tržišta EU

2017.

Nacionalni program
reformi 2017.

Z, A, P
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21.

22.

23.

Nacionalna
koordinacija IMI
sustava (NIMIC) u
svrhu bržih
prekograničnih
administrativnih
provjera pružatelja
usluga.

Provodi se nacionalna koordinacija IMI sustava
(Informacijski sustav unutarnjeg tržišta) putem:
a) kontinuirane prekogranične administrativne
suradnje i razmjene informacija nadležnih tijela
država ugovornica EGP-a vezano uz tržište usluga;
b) kontinuiranog provođenja notifikacija
(obavješćivanja) o svim postojećim, izmijenjenim
i novim zahtjevima iz propisa koji se odnose na
poslovni nastan i slobodu pružanja usluga.

Procijenjeni kumulativni
broj tehničke i stručne
podrške za IMI sustav
(ovisi o broju IMI upita) i
broj provedenih
notifikacija od strane
nadležnih tijela

Odjel za
usklađivanje
zakonodavstva i
IMI sustav

Kontinuirano

Nacionalni program
reformi 2017.

Z, A

Razvoj Centra
unutarnjeg tržišta EU
(CUT).

Centar unutarnjeg tržišta EU www.cut.hr na
jednom mjestu pruža informacije o poslovanju,
zapošljavanju, obrazovanju i kretanju na
unutarnjem tržištu EU, objedinjavajući EU
kontaktne točke i servise u Hrvatskoj za sve četiri
slobode unutarnjeg tržišta EU. Time se
minimiziraju lutanja između različitih nadležnih
tijela i olakšava pristup EU tržištu.

Okvirni godišnji broj
posjetitelja/korisnika
CUT-a

Odjel za
međunarodnu
suradnju i Centar
unutarnjeg tržišta
EU

Kontinuirano

Nacionalni program
reformi 2017.

A, P

Izrada Nacionalnog programa zaštite potrošača za
razdoblje 2017.-2020. godine.

Donošenje Nacionalnog
programa

Služba za politiku
zaštite potrošača

IV. kvartal

Unaprjeđenje zaštite
potrošača.

Provedba Zakona o zaštiti potrošača.

Broj riješenih predmeta

Služba za politiku
zaštite potrošača

Kontinuirano

Provedba Zakona o alternativnom rješavanju
potrošačkih sporova.

Broj riješenih sporova

Služba za politiku
zaštite potrošača

Kontinuirano

P
Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
2017.-2019.

P

P

48

Provedba Zakona o općoj sigurnosti proizvoda.

Daljnja provedba projekta "Savjetovanje
potrošača", u cilju pružanja pomoći, savjetovanja i
edukacije potrošača.

Broj riješenih upita

Služba za politiku
zaštite potrošača

Broj savjeta pruženih
potrošačima u
savjetovalištima za
zaštitu potrošača
Broj savjeta potrošačima
pruženih putem
jedinstvenog pristupnog
broja za potrošače

Služba za politiku
zaštite potrošača

Kontinuirano

P

Kontinuirano

P

Kontinuirano

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
2017.-2019.

P

Kontinuirano unaprjeđivanje Centralnog
informacijskog sustava za zaštitu potrošača koji
predstavlja učinkovit alat za rješavanje pritužbi
potrošača.

Broj riješenih upita
putem Centralnog
informacijskog sustava
za zaštitu potrošača

Kontinuirano

P

Provođenje nadzora nad projektom "Savjetovanje
potrošača".

Broj provedenih
terenskih nadzora

Kontinuirano

P

Rad Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača.

Broj održanih sjednica
Nacionalnog vijeća

Služba za politiku
zaštite potrošača
Kontinuirano

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,

P
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24.

Podizanje razine javne
svijesti o
važnosti zaštite
potrošača.

Sudjelovanje u izradi zakona vezano za
implementaciju Direktiva (EU) 2015/2302
Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga
2015. o putovanjima u paket aranžmanima i
povezanim putnim aranžmanima, o izmjeni
Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive
2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća te o
stavljanju izvan snage Direktive Vijeća
90/314/EEZ.

Broj sudjelovanja

Sudjelovanje u izradi Prijedloga uredbe Europskog
parlamenta i Vijeća o rješavanju problema
geografskog blokiranja i drugih oblika
diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju
nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta
poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbe
(EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ i
Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća
o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za
provedbu zakona o zaštiti potrošača.

Broj sudjelovanja

Kontinuirano

Broj provedenih
edukacija

Kontinuirano

Edukacija cjelokupne javnosti o pravima,
obvezama i zaštiti potrošača, a provodi se
izdavanjem informativnog materijala za potrošače,
edukacijom putem web stranice, kao i putem
seminara, radionica, okruglih stolova,
konferencija, te putem javnih medija.

Broj posjećenosti
internetskih stranica
"zaštite potrošača"

Služba za politiku
zaštite potrošača

Kontinuirano

Služba za politiku
zaštite potrošača
Kontinuirano

poduzetništva i obrta
2017.-2019.
Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
2017.-2019.

Z

Z

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
2017.-2019.

P
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Broj održanih okruglih
stolova, radionica,
konferencija

Provedba projekta "Informiranje i savjetovanje
potrošača".

Broj provedenih
projekata

Rješavanje prekograničnih pritužbi potrošača.

Broj riješenih upita i
pritužbi prilikom
prekogranične kupovine

Kontinuirano

IV. kvartal 2017.

P

Kontinuirano
P

25.

Rješavanje
prekograničnih
pritužbi potrošača.

Edukacija potrošača putem web stranice
Europskog potrošačkog centra Hrvatska.

Broj provedenih
edukacija svih dionika u
provedbi politike zaštite
potrošača

Edukacija poslovnog sektora putem web stranice
ECC Hrvatska.

Broj provedenih
edukacija svih dionika u
provedbi politike zaštite
potrošača

Kontinuirano

Broj sudionika seminara

Kontinuirano

Organizacija seminara za poslovnu zajednicu.

26.

Poticanje provedbe
alternativnog
rješavanja potrošačkih
sporova u RH.

Pomoć pri rješavanju alternativnih potrošačkih
sporova.

Broj riješenih slučajeva

Služba za politiku
zaštite potrošača

Kontinuirano

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
2017.-2019.

P

Služba za politiku
zaštite potrošača

Kontinuirano

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
2017.-2019.

P
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Edukacija potrošača o mogućnostima
alternativnog načina rješavanja potrošačkih
sporova u
RH (web stranica, seminari).

Broj posjećenosti
internetskih stranica
ECC-a Hrvatska

Služba za politiku
zaštite potrošača

Kontinuirano

P

Broj sudionika edukacija

27.

28.

Aktivnosti vezane za
usklađivanje sa
zakonodavstvom EUa.

Povećanje
transparentnosti
jedinstvenog tržišta
roba.

Izrada stajališta RH, donošenje zakonskih i
podzakonskih akata koji se usklađuju sa
zakonodavstvom EU-a.

Broj prijedloga za
pojednostavljenje uvjeta
poslovanja na tržištu roba
prema rokovima za
usklađivanje/prenošenje

Služba za robe na
unutarnjem tržištu
i centar SOLVIT

Kontinuirano

Ažuriranje tablica s popisom direktiva Novog i
Starog pristupa koje su prenesene u nacionalno
zakonodavstvo.

Popis propisa koji
transponiraju direktive
objavljenih na
internetskim
stranicama

Služba za robe na
unutrnjem tržištu i
centar SOLVIT

Kontinuirano

Notifikacija nacrta neharmoniziranih tehničkih
propisa iz RH i EU u skladu s Direktivom
2015/1535/EU s ciljem uklanjanja mogućih
tehničkih prepreka trgovini unutarnjem tržištu.

Broj notificiranih propisa
u elektroničkoj bazi
TRIS

Odjel za
notifikaciju i
centar SOLVIT

Kontinuirano

Izrada Programa TRIS za 2018. godinu koji će
sadržavati sve nacionalne tehničke propise (u
smislu Direktive 2015/1535/EU koji se planiraju
donijeti u 2018. godini.

Broj nacionalnih
neharmoniziranih
tehničkih
propisa

Odjel za
notifikaciju i
centar SOLVIT

IV. kvartal 2017

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
2017.-2019.

Z

A

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
2017.-2019.

P

A
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29.

Rješavanje
prekograničnih
problema
nastalih nepravilnom
primjenom propisa
koji uređuju unutarnje
tržište,
uzrokovani od tijela
javne vlasti.

30.

Podizanja razine
kvalitete rada
nacionalnog centra i
podizanja razine
svijesti o ulozi
SOLVIT-a u provedbi
prava EU-a (u
nacionalnoj
administraciji),
organizacija razmjene
iskustava s drugim
centrima SOLVIT.

Razvoj Kontaktne točke za proizvode u cilju
pomoći gospodarstvenicima.

Broj odgovora na upite
zaprimljenih putem
elektroničkog poštanskog
pretinca Kontaktne
točke za proizvode

Služba za robe na
unutarnjem tržištu
i centar SOLVIT

Kontinuirano

A

Ažuriranje popisa svih neharmoniziranih propisa
za proizvode u cilju objave istih na
internetskim stranicama kako bi gospodarski
subjekti mogli što brže doći do traženih
informacija.

Popis neharmoniziranih
propisa objavljenih na
internetskim stranicama

Služba za robe na
unutarnjem tržištu
i centar SOLVIT

IV. kvartal 2017.

A

Broj slučajeva
zaprimljenih putem
elektroničke baze
SOLVIT

Odjel za
notifikaciju i
centar SOLVIT

Povećanje broja
slučajeva u bazi SOLVIT

Odjel za
notifikaciju i
centar SOLVIT

Rješavanje problema nastalih nepravilnom
primjenom propisa koji uređuju unutarnje tržište
putem SOLVIT-a.

Provedba Akcijskog plana EK-a za jačanje
SOLVIT-a COM(2017) 255 final, koji je usvojen
2.5.2017. godine.

Kontinuirano

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
2017.-2019.

P

Kontinuirano

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
2017.-2019.

P
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31.

32.

Informiranje i
educiranje
poduzetnika i tijela
državne uprave o
unutarnjem tržištu EU
i dostupnim
elektroničkim alatima
unutarnjeg tržišta EU.

Redovne aktivnosti.

Edukacija tijela državne uprave o mehanizmima
EK (SOLVIT, TRIS,
Kontaktna točka za proizvode, Strawberry
Regulation).

Broj treniranih državnih
službenika putem
edukacija.

Informiranje poduzetnika putem seminara,
konferencija, savjetovanja o prednostima
jedinstvenog tržišta i upoznavanjem s novim
alatima unutarnjeg tržišta EU.

Broj poduzetnika
informiranih o
liberalizaciji
tržišta roba na
seminarima,
konferencijama i
savjetovanjima.

Služba za robe na
unutarnjem tržištu
i centar SOLVIT

Kontinuirano

Ažuriranje informacija na internetskim stranicama
o području slobode kretanja roba.

Broj posječenosti

Služba za robe na
unutarnjem tržištu
i centar SOLVIT

Kontinuirano

Pružanje kvalitetnih i stručnih informacija
strankama i građanima

Broj upita, broj odgovora

Služba za robe na
unutarnjem tržištu
i centar SOLVIT

Sektor za robe i
usluge

Kontinuirano

Kontinuirano

P

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
2017.-2019.

P

P

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
2017.-2019.

P
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5. UPRAVA ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT
Opći cilj 2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva poticanjem investicijskog i inovacijskog okruženja
Posebni cilj 2.5. Unapređenje mjera i instrumenata razvoja malog gospodarstva
ROK U KOJEM SE
ZADATAK/AKTIVN
OST MORA
OBAVITI

REFERENCE NA
SP ILI NEKE
DRUGE
STRATEŠKE/
PLANSKE
DOKUMENTE

VRSTA
AKTIVNOST
I

F

G

H

UPO

2017.

Nadležnost
Ministarstva;
Mjerodavni djelokrug
Uprave

Z

UPO

2017.

Mjerodavni djelokrug
Uprave

A

RB

SPECIFIČNI
CILJEVI

ZADATAK/
AKTIVNOST

INDIKATORI
REZULTATA

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA
SKUPINA/PROJEKT

A

B

C

D

E

1.

2.

Ad hoc donošenje zakonskih i
Izmjene i dopune zakona
podzakonskih akata sukladno
i podzakonskih propisa.
odluci čelnika tijela.

Praćenje stanja malog
gospodarstva.

Broj zakona/propisa

Prikupljanje, obrada i analiza
podataka; izrada izvještaja,
predlaganje mjera temeljem
analitičkih i sustavnih analiza;
Rezultati analiza
prikupljanje statističkih analiza
i sistematizacija informacija;
korištenje analiza iz drugih
izvora.
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5.1. Sektor za unapređenje i razvoj poduzetništva i obrta

RB

SPECIFIČNI
CILJEVI

ZADATAK/
AKTIVNOST

INDIKATORI
REZULTATA

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA
SKUPINA/PROJEKT

ROK U KOJEM SE
ZADATAK/AKTIVNO
ST MORA OBAVITI

REFERENCE NA
SP ILI NEKE
DRUGE
STRATEŠKE/
PLANSKE
DOKUMENTE

A

B

C

D

E

F

G

VRSTA
AKTIVNOS
TI

H

Program Vlade RH za
mandat 2016.-2020.
Nacionalni program
reformi 2017.

3.

Provedba poticajnih mjera za
malo gospodarstvo iz
Državnog proračuna /
propisa.

Predlaganje, izrada i provedba
projekata/mjera za malo
gospodarstvo
"Cjeloživotno obrazovanje za
obrte".

Broj mjera; broj korisnika
SURPO
mjera/odobrenih potpora

2017.

Strategija razvoja
poduzetništva u RH
2013.-2020.

P

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.-2019.
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Operativni program
konkurentnost i
kohezija 2014.-2020.

4.

5.

6.

Izrada prijedloga
Provedba poticajnih mjera za programa/projekata/akcijskih
malo gospodarstvo iz
planova; provedba aktivnosti;
Europskog fonda za
analiza provedbe i nadzor;
regionalni razvoj.
Provedba Projekta EFRR
"Promocija poduzetništva".

Provedba poticajnih
mjera/programa za
obrazovanje u poduzetništvu
i obrtu.

Provedba nadležnosti
sukladno Zakonu o obrtu u
svezi obrazovanja za vezane
obrte.

Provedba projekata
financiranih iz Europskog
socijalnog fonda "Stipendiranje
učenika u obrtničkim
zanimanjima" i
"Naukovanje u obrtničkim
zanimanjima".

Određeno pokazateljima
neposrednih rezultata
Javnih poziva

SURPO

2017.

Akcijski plan za
provedbu Projekta
"Promocija
poduzetništva 2017.2019."

P

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.- 2019.

Određeno pokazateljima
neposrednih rezultata
Javnih poziva; broj
korisnika potpora

Provedba postupka priznavanja
inozemnih stručnih
Broj izdanih rješenja
kvalifikacija o stečenom
majstorskom ispitu.

SURPO

2017.

Strategija razvoja
poduzetništva u RH
2013.-2020. strateški
cilj 4. Poboljšanje
poduzetničkih vještina
Operativni program
učinkoviti ljudski
potencijali 2014.-2020.

P

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.-2019.

SURPO

2017.

Zakon o obrtu
("Narodne novine",
broj 143/13)

P
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Mišljenja u svezi ispunjenosti
uvjeta za obavljanje obrta.

Broj izdanih mišljenja

SURPO

2017.

Zakon o obrtu
("Narodne novine",
broj 143/13), Pravilnik
o vezanim i
povlaštenim obrtima i
načinu izdavanja
povlastica ("Narodne
novine", 42/08)

Nadzor nad provođenjem
majstorskih ispita i ispita o
stručnoj osposobljenosti te
nadzor nad postupkom
izdavanja dozvola obrtnicima
za izvođenje praktičnog dijela
naukovanja.

Broj nadzora

SURPO

2017.

Zakon o obrtu
("Narodne novine",
broj 143/13)

I

2017.

Zakon o obrtu
("Narodne novine",
broj 143/13), Pravilnik
o minimalnim uvjetima
za ugovore o
naukovanju ("Narodne
novine", broj 63/14)

P

2017.

Strategija razvoja
poduzetništva u RH
2014.-2020., strateški
cilj 1. Poboljšanje
ekonomske uspješnosti
strateški cilj 2.
Poboljšan pristup
financiranju

P

Administracija aplikacije eNaukovanje.

7.

Jačanje konkurentnosti
malog gospodarstva
poboljšanim financiranjem iz
EU.

Predlaganje, sudjelovanje u
razradi i provedbi poticajnih
mjera za malo gospodarstvo iz
sredstava i fondova EU.

Kontinuirano

Broj mjera, financijskih
instrumenata/korisnika
EU potpora

SURPO

SURPO

P
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8.

9.

10.

Jačanje konkurentnosti
malog gospodarstva kroz
mjere poboljšanog
financiranja na državnoj i
lokalnoj razini.

Koordinacija aktivnosti s
JLP(R)S; provedba ugovora.

Sudjelovanje u projektu
Fondova za gospodarsku
suradnju.

Koordinacija aktivnosti s
HBOR-om i davanje
mišljenja/odobrenja za
donošenje odluka; praćenje
provedbe; izrada izmjena i
dopuna Pravilnika o FGS
prema odluci čelnika
Ministarstva.

Suradnja s dionicima
poboljšanog financiranju
malog gospodarstva.

Koordinativne aktivnosti s
financijskim institucijama,
poduzetničkim potpornim
institucijama, JLP(R)S,
HBOR-om, Agencijom
HAMAG BICRO, nadležnim
tijelima za EU financiranje i
financijske instrumente.

Provedbeni rezultati na
razini programa (broj i
iznos odobrenih kredita,
županijski raspored, iznos SURPO
isplaćenih subvencija
kamata na odobrene
kredite)

Provedbeni rezultati (broj
odobrenih ulaganja, broj SURPO
zaposlenih, djelatnosti)

Provedbeni rezultati

SURPO

Strategija razvoja
poduzetništva u RH
2014.-2020., strateški
cilj 2. Poboljšan pristup
financiranju
2017.

P
Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.-2019.
Strategija razvoja
poduzetništva u RH
2014.-2020., strateški
cilj 2. Poboljšan pristup
financiranju

2017.

P
Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.-2019.

2017.

Strategija razvoja
poduzetništva u RH
2014.-2020., strateški
cilj 2. Poboljšan pristup
financiranju

P
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11.

Praćenje provedbe kreditnih
programa i ugovornih obveza
za subvencije kamata iz
prethodnih razdoblja.

Ažurno vođenje kreditnog
registra, obrada izvještaja
JLP(R)S i banaka, davanje
odobrenja za promjene u
kreditnim uvjetima i izrada
naloga za izvršenje plaćanja.

Rezultati analiza

SURPO

2017.

Uredovni poslovi

P

12.

Pružanje stručnih informacija
korisnicima i drugim
zainteresiranim o
financiranju poduzetništva.

Izrada stručnih mišljenja,
prijedloga, odgovora,
promemorija i drugih
podnesaka.

Broj riješenih predmeta

SURPO

2017.

Uredovni poslovi

P

13.

Sudjelovanje u kreditnim
povjerenstvima.

Donošenje prethodnih odluka o
odobravanje kredita, praćenje
Zapisnici i izvještaji
podnesenih kreditnih zahtjeva i
Povjerenstva
odobrenih kredita na razini
JLP(R)S.

SURPO

2017.

Uredovni poslovi

P

14.

Provedba nadzora
kreditiranja.

Terenske kontrola kod
korisnika kredita.

SURPO

2017.

Uredovni poslovi
temeljem Godišnjeg
plana nadzora

P

Novi i elternativni izvori
financiranja malog
gospodarstva.

Praćenje izvora informacija,
suradnja s nadležnim tijelima,
financijskim institucijama,
mikro kreditnim institucijama i Rezultati analiza
fondovima, asocijacijama za
grupno financiranje i
poslovnim anđelima.

SURPO

2017.

Uredovni poslovi

P

15.

Zapisnici i izvještaji
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16.

17.

18.

19.

Sudjelovanje u radu stručnih
skupina za poboljšanje dostupa
Suradnja, razmjena iskustava do izvora financiranja malog
i dobre prakse financiranja
gospodarstva u RH, EU i
malog gospodarstva.
međunarodno; dobivanje uvida
u dobru praksu korištenja
financijskih instrumenata.

Provedba poticajnih mjera i
aktivnosti za poduzetništvo
žena.

Izrada Izvještaja o provedbi
Strategije razvoja
poduzetništva žena 2014.2020. za 2016. godinu i
praćenje Akcijskog plana
provedbe; sudjelovanje u
međuresornoj koordinaciji.

Broj sudjelovanja, broj
stručnih tijela, radnih
skupina, projekata i
slično

SURPO

2017.

SURPO

2017.

Provedba poticajnih mjera za
poduzetništvo žena na
nacionalnoj razini i za
korištenja sredstava/fondova
EU.

Definirani Strategijom

Praćenje stanja klastera po
djelatnostima,
sektorima i
županijama.

Izrada analiza klastera i
klasterskih inicijativa.

Broj, struktura klastera,
trendovi, poslovni i
financijski rezultati, broj
članova, zaposlenost

Operativni program
učinkoviti ljudski
potencijali 2014.-2020.
"E-impuls" 2016.

P

Akcijski plan za
provedbu Projekta
"Promocija
poduzetništva 2017.2019."
Nacionalna politika
ravnopravnosti spolova

Poboljšanje omjera
muškarci:žene u
poduzetništvu

Analiza provedbe Strategije
razvoja poduzetništva žena u
RH 2014.-2020.
koordinacija s nositeljima,
sunositeljima, obrada
podataka, kvalitativna i
kvantitativna analiza, izrada
izvješća.

P

Strategija razvoja
poduzetništva žena u
RH 2014.-2020.

Rezultati izvješća
sudionika provedbe
Strategije
Povećanje broja
poduzetnica korisnica
bespovratnih potpora

Uredovni poslovi

SURPO

2017.

Strategija razvoja
poduzetništva žena u
RH 2014.-2020.

P

Nacionalna politika
ravnopravnosti spolova

SURPO

2017.

Strategija razvoja
klastera 2011.-2020.

P
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20.

Unaprjeđenje mjera za razvoj Revizija Strategije razvoja
klastera.
klastera 2011.-2020.

Provedena revizija

SURPO

Broj održanih
konferencija,
sudjelovanja na
konferencijama, stručnim SURPO
skupovima, okruglim
stolovima, sastancima i
drugim oblicima suradnje

2017.

Mjerodavni djelokrug
Uprave

P

2017.

Akcijski plan za
provedbu Projekta
"Promocija
poduzetništva 2017.2019."

P

I/A

21.

Koordinacija aktivnosti za
klastere i promocija klastera.

Suradnja s drugim Upravama u
Ministarstvu, drugim TDU,
agencijama, JLPS, HGK i
klasterima, znanstvenim i
stručnim organizacijama
međunarodno i u zemlji .

22.

Povećanje aktivnosti
istraživanja i razvoja
poslovnog sektora kroz
stvaranje povoljnog
inovacijskog okruženja.

Nadzor i praćenje korištenja
financijskih sredstava
dodijeljenih Hrvatskim
klasterima konkurentnosti.

Pripremljena
dokumentacija za prijave
na Program dodjele
državnih potpora za
razvoj Centara
kompetencija

SURPO

2017.

Natječaj za dodjelu
financijskih sredstava
za projektne aktivnosti
Hrvatskih klastera
konkurentnosti za 2015.
godinu

23.

Praćenje stanja zadružnog
poduzetništva.

Suradnja s Hrvatskim centrom
za zadružno poduzetništvo i
zadružnim savezima.

Broj, struktura, trendovi,
poslovni i financijski
rezultati, broj članova,
zaposlenost (zadružni
registar, RGFI)

SURPO

2017.

Mjerodavni djelokrug
Uprave

P

24.

Suradnja, razmjena iskustava Sudjelovanje u radu stručnih
i dobre prakse zadružnog
skupina u RH, EU i
poduzetništva.
međunarodno.

Broj sudjelovanja

SURPO

2017.

Uredovni poslovi

A

25.

Izrada Strategije razvoja
zadružnog poduzetništva
2020.

Koordinacija aktivnosti s
nadležnim tijelima, Hrvatskim
centrom za zadružno
poduzetništvo i zadružnim
savezima.

Mjerodavni djelokrug
Uprave
Donesena Strategija

SURPO

2017.

Akcijski plan za
provedbu Projekta
"Promocija
poduzetništva 2017.2019."

P
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26.

27.

Davanje mišljenja i stajališta
na propise EU.

Sudjelovanje u utvrđenim
koordinacijskim
tijelima/odborima za davanje
stajališta i mišljenja.

Praćenje EU Akta o malom
gospodarstvu, Akcijskih
programa za MSP i drugo.

Poslovi vezani na europske
politike za razvoj MSP; Mreža
MSP Izaslanika; priprema
dokumentacije, praćenje
informacija i organizacija
sudjelovanja MSP izaslanika
Ministarstva.

Kontinuirano

Broj sastanaka;
natjecanje European
Enterprise Promotion
Awards

SURPO

SURPO

2017.

Odluka čelnika tijela o
imenovanjima u EU
Koordinaciju
Ministarstva;
Odluke TDU nadležnih
za EU

P

2017.

Strategija razvoja
poduzetništva u RH
2013. - 2020., Strateški
cilj 3. Promocija
poduzetništva
EU Strategija 2020

p

2017.

Mjerodavni djelokrug
Uprave
Strategija razvoja
poduzetništva u RH
2013. - 2020., Strateški
cilj 3. Promocija
poduzetništva

P

P

P

Opservatorij malog i
srednjeg poduzetništva za
2017.

Izrada sukladno Priručniku.

29.

Zakoni i propisi iz
nadležnosti drugih TDU.

Davanje mišljenja na nacrte
prijedloga zakona i drugih
propisa i izmjena i dopuna
zakona iz djelokruga rada
drugih TDU.

Kontinuirano

SURPO

2017.

Uredovni poslovi
Primjena Uredbe
o provedbi postupka
procjene učinaka
propisa na malo
gospodarstvo (test
MSP)

30.

Nacionalne politike i
Strategije iz nadležnosti
drugih TDU.

Praćenje provedbe, izrada
izvještaja i mišljenja,
sudjelovanje u radu stručnih
radnih skupina, davanje
očitovanja.

Prema zaprimljenim
traženjima

SURPO

Kontinuirano

Uredovni poslovi

28.

Objava

SURPO
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Praćenje nacionalnih politika
i Strategija iz nadležnosti
drugih TDU povezanih sa
zadaćama za MSP.

Uključivanje u aktivnosti,
predlaganje mjera, izrada
izvještaja, sudjelovanje u
stručnim radnim skupinama.

Kontinuirano

SURPO

2017.

Nacionalne politike:
- za ravnopravnost
spolova
- za mlade
- socijalno
poduzetništvo
- osobe s invaliditetom
- Romska zajednica,
etničke i nacionalne
manjine
- protiv socijalne
isključenosti
- zapošljavanja
- protiv siromaštva
- udruge civilnog
društva
- populacijska
- obiteljska

32.

Stručna pomoć potpornoj
infrastrukturi.

Davanje informacija i pružanje
stručne pomoći nositeljima
provedbenih mjera za malo
gospodarstvo na regionalnoj
razini (poduzetnička potporna
infrastruktura, komore itd.).

Prema zaprimljenim
traženjima

SURPO

Kontinuirano

Uredovni poslovi

P

33.

Planiranje i izvršenje
proračuna.

Izrada prijedloga proračuna za
tekuću godinu, praćenje
izvršenja, izrada rebalansa
Izrada projekcija proračuna.

Prema naputcima i planu
nadležne službe
Ministarstva

SURPO

Kontinuirano

Državni proračun
2017.-2019.

A

31.

P
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34.

Praćenje i primjena propisa
o državnim potporama.

Praćenje i primjena EU
regulative za državne potpore;
praćenje Zakona o državnim
Prema tehnološkim
potporama; rješavanje
zahtjevima sustava
operativnih zadaća za Središnji
registar državnih potpora u
Ministarstvu financija.

35.

Informiranje i savjetovanje
subjekata malog
gospodarstva.

e-komunikacija i telefonska
komunikacija sa subjektima
malog gospodarstva.

Prema zaprimljenim
traženjima

SURPO

Kontinuirano

Uredovni poslovi

P

36.

Odgovori na upite, dopise,
predstavke i zahtjeve za
informacijama.

Izrada stručnih mišljenja,
prijedloga, odgovora,
promemorija i drugih
podnesaka.

Broj riješenih predmeta

SURPO

2017.

Uredovni poslovi

P

Stručna izobrazba.

Planiranje sudjelovanja na
seminarima i prijavljivanje
sudjelovanja u druge oblike
stjecanja stručnih znanja.

Broj polaznika, broj
seminara

SURPO

2017.

Uredovni poslovi

P

38.

Neposredna izravna stručna
pomoć poduzetnicima.

Održavanje sastanaka s
poduzetnicama i
poduzetnicima, e-komunikacija
Prema zaprimljenim
i telefonska komunikacija sa
traženjima
subjektima malog
gospodarstva, davanje stručnih
informacija i pružanje pomoći.

SURPO

2017.

Uredovni poslovi

P

39.

Sudjelovanje u EU stručnim
radnim tijelima temeljem
imenovanja.

Davanje stručnih prijedloga i
sudjelovanje u izradi akata
prema utvrđenom području.

2017.

Strategija razvoja
društvenog
poduzetništva RH
2014.-2020.

P

37.

SURPO

2017.

Uredovni poslovi

P

Određen programom rada
SURPO
stručne radne skupine EU
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5.2. Sektor za upravno-pravne poslove i registre u obrtu i poduzetništvu

RB

SPECIFIČNI
CILJEVI

ZADATAK/
AKTIVNOST

INDIKATORI
REZULTATA

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA
SKUPINA/PROJEKT

A

B

C

D

E

ROK U KOJEM SE
ZADATAK/AKTIVN
OST MORA
OBAVITI

REFERENCE NA SP
ILI NEKE DRUGE
STRATEŠKE/
PLANSKE
DOKUMENTE

VRSTA
AKTIVNOSTI

F

G

H

40.

Vođenje drugostupanjskog
postupka temeljem Zakona
o obrtu (''Narodne novine''
br. 143/13).

Izrada drugostupanjskih
rješenja.

Broj žalbi

SUPPROP

2017.

Mjerodavni djelokrug
Sektora

P

41.

Sudjelovanje u pokrenutim
upravnim sporovima u
svojstvu tuženika.

Izrada odgovora na tužbe pri
nadležnim Upravnim
sudovima i Visokom
upravnom sudu RH.

Broj upravnih sporova

SUPPROP

2017.

Mjerodavni djelokrug
Sektora

P

42.

Pružanje pravne pomoći i
savjeta registarskim tijelima
nadležnim za upis obrta i
promjena u Obrtni registar.

Davanje mišljenja i naputaka
za postupanje pri provedbi
zakonskih i podzakonskih
akata.

Broj izdanih mišljenja,
naputaka i sl., kao i broj
usmenih uputa

SUPPROP

2017.

Mjerodavni djelokrug
Sektora

P

43.

Primjena propisa za državne
potpore i transparentnost
informiranja.

Nadgradnja Registra potpora
malom gospodarstvu i
održavanje programskog
sustava (baza podataka).

Registar u operativnoj
funkciji

SUPPROP

2017.

Uredovni poslovi

P

44.

Projekt uspostave
Središnjeg informacijskog
sustava malog gospodarstva
SISMG.

Sustavni razvoj povezivanja s
drugim informacijskim
izvorima (FINA, DZS,
Porezna uprava, Obrtni
registar itd.).

2017.

Zakon o poticanju
razvoja malog
gospodarstva
Zakon o državnim
potporama

P

Projekt uspješno završen

SUPPROP

66

Uredba o državnim
potporama male
vrijednosti
Zakon o državnoj
informacijskoj
infrastrukturi
Mjerodavni djelokrug
Sektora
Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
2017.- 2019.

Izgradnja informacijskog
podsustava za ocjenu učinka
poticajnih mjera.

Povezivanje s drugim
registrima i IT sustavima u
cilju smanjenja
administrativnih zahtjeva na
korisnike državnih potpora.

45.

46.

Daljnji razvoj i održavanje
Obrtnog registra.

Usklađivanje aplikacije za
vođenje Obrtnog registra s
promjenama Zakona o
obrtu i podzakonskih akata.

Izrada i predlaganje rješenja
za dalji razvoj i održavanje
Obrtnog registra i obrtničkog
portala.

Suradnja s uredima državne
uprave kao registarskim
tijelima te usklađivanje
aplikacija s promjenama
vezano uz Zakon o obrtu.

Broj novih rješenja i IT
proizvoda ponuđenih
korisnicima

Povećanje broja aplikacija
u obrtnom registru,
dostupna usluga e-obrt

SUPPROP

SUPPROP

2017.

Temeljem Odluke
Vlade RH o
pokretanju projekta eGrađani (Narodne
novine, br. 52/2013.)
na temelju koje je
kreiran i Program
razvoja elektroničkih
usluga Ministarstva

P

2017.

Zakon o obrtu
Zakon državnoj
informacijskoj
infrastrukturi
Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.

P
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47.

Ažuriranje META
REGISTRA.

Područje: Evidencija
odobrenja za obavljanje
domaće radinosti (proizvodi),
Evidencija odobrenja za
obavljanje sporednog
zanimanja (usluge),
Evidencija pravnih osoba i
radnika koje djelatnost
obavljaju na neindustrijski
način, Evidencija ugovora o
naukovanju, Evidencija
izdanih EU potvrda, Isporuka
podataka o dodijeljenim
potporama, E-Obrt, PORTOR
– Portal Obrtnog registra,
Javni web servis za
pretraživanje podataka iz
Obrtnog registra, Pismo
obrtnicima, SMS/e-mail
obavijesti obrtnicima, FTP
servis za isporuku kompletne
baze podataka Obrtnog
registra institucijama, putem
interneta, na dnevnoj bazi,
odnosno u proizvoljnim
vremenskim razmacima,
Napredni web servis za
isporuku podataka iz Obrtnog
registra baziran na XML-u,
namijenjen prije svega za
online komunikaciju s
informacijskim sustavima
drugih korisnika (prvenstveno
s IT sustavima drugih tijela
javne vlasti), Web
servis/modul (XML) za
spajanje na Kaznenu

Prema dostavljenim
informacijama nadležnih
organizacijskih jedinica

SUPPROP

2017.

Zakon o državnoj
informacijskoj
infrastrukturi
Mjerodavni djelokrug
Sektora

P

68

evidenciju (online veza prema
Ministarstvu pravosuđa), Web
servis/modul (XML) za
spajanje na Prekršajnu
evidenciju (online veza prema
Ministarstvu Pravosuđa).

48.

Informiranje i savjetovanje
subjekata malog
gospodarstva.

E-komunikacija i telefonska
komunikacija sa subjektima
malog gospodarstva.

Prema zaprimljenim
traženjima

SUPPROP

2017.

Uredovni poslovi

P

49.

Odgovori na upite, dopise,
predstavke i zahtjeve za
informacijama.

Izrada stručnih mišljenja,
prijedloga, odgovora,
promemorija i drugih
podnesaka.

Broj riješenih predmeta

SUPPROP

2017.

Uredovni poslovi

P

50.

Suradnja i koordinacija
aktivnosti u mjerodavnom
djelokrugu.

Suradnja s HAMAG BICROom, HBOR-om, drugim TDU,
JLPRS, komorama, razvojnim
agencijama i potpornom
infrastrukturom te ostalim
subjektima i institucijama
uključenim u razvoj malog
gospodarstva.

Provedbeni rezultati

SUPPROP

2017.

Uredovni poslovi

P

51.

Odgovori na upite, dopise,
predstavke, pritužbe i
zahtjeve za informacijama.

Izrada stručnih mišljenja,
prijedloga, odgovora,
promemorija i drugih
podnesaka.

Broj riješenih predmeta

SUPPROP

2017.

Uredovni poslovi

P

Stručna izobrazba.

Planiranje sudjelovanja na
seminarima i prijavljivanje
sudjelovanja u druge oblike
stjecanja stručnih znanja.

Broj polaznika, broj
seminara

SUPPROP

2017.

Uredovni poslovi

P

52.
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53.

Informiranje i savjetovanje
obrtnika i asocijacija
obrtnika.

E-komunikacija i telefonska
komunikacija sa subjektima
malog gospodarstva.

Prema zaprimljenim
traženjima

SUPPROP

2017.

Uredovni poslovi

P

54.

Nacionalne politike i
Strategije iz nadležnosti
drugih TDU.

Praćenje, izrada izvještaja i
mišljenja, sudjelovanje u radu
stručnih radnih skupina,
davanje mišljenja i očitovanja.

Prema zaprimljenim
traženjima

SUPPROP

2017.

Uredovni poslovi

P

55.

Provedba Zakona o
pogrebničkoj djelatnosti
(''Narodne novine'',
br.36/15).

Izrada naputaka u svrhu
pravilne primjene Zakona.

SUPPROP

2017.

Mjerodavni djelokrug
Sektora

P

56.

Vođenje drugostupanjskog
postupka temeljem Zakona
o obrtu (''Narodne novine''
br. 143/13).

Izrada drugostupanjskih
rješenja.

Broj žalbi

SUPPROP

2017.

Mjerodavni djelokrug
Sektora

P

57.

Sudjelovanje u pokrenutim
upravnim sporovima u
svojstvu tuženika.

Izrada odgovora na tužbe pri
nadležnim Upravnim
sudovima i Visokom
upravnom sudu RH.

Broj upravnih sporova

SUPPROP

2017.

Mjerodavni djelokrug
Sektora

P

58.

Pružanje pravne pomoći i
savjeta registarskim tijelima
nadležnim za upis obrta i
promjena u Obrtni registar.

Davanje mišljenja i naputaka
za postupanje pri provedbi
zakonskih i podzakonskih
akata.

Broj izdanih mišljenja,
naputaka i sl., kao i broj
usmenih uputa

SUPPROP

2017.

Mjerodavni djelokrug
sektora

P

Suradnja s HOK-om, POKovima i udruženjima obrtnika.

Broj održanih
konferencija, sudjelovanja
na konferencijama,
stručnim skupovima,
okruglim stolovima,
sastancima i drugim
oblicima suradnje

SUPPROP

2017.

Uredovni poslovi

P

59.

Koordinacija aktivnosti za
obrte.
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6. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE
Posebni cilj 2.2. Poticanje ulaganja u istraživanje i inovacije te razvoj poduzetništva putem EU programa i ostalih javnih sredstava
6.1. Sektor za EU programe jačanja gospodarstva kroz istraživanje i inovacije

RB

SPECIFIČNI
CILJEVI

ZADATAK/
AKTIVNOST

INDIKATORI
REZULTATA

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA
SKUPINA/PROJEKT

ROK U KOJEM SE
ZADATAK
/AKTIVNOST MORA
OBAVITI

REFERENCE NA SP
ILI NEKE DRUGE
STRATEŠKE/
PLANSKE
DOKUMENTE

VRSTA
AKTIVNOSTI

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

2.

Provedba aktivnosti
sukladno akcijskim
planovima za provedbu
nacionalnih strateških
dokumenata.

Učinkovita provedba
Operativnog programa
Konkurentnost i kohezija
2014.-2020.

Provedba Strategije pametne
specijalizacije RH 2016.2020.

Aktivnosti izvršene
sukladno Akcijskom
planu

2020. godina

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.

P

Strategija pametne
specijalizacije RH
2016.-2020.
Sektor za EU programe
jačanja gospodarstva
kroz istraživanje i
inovacije

Priprema i objava 2. faze
natječaja za Podršku razvoju
centara kompetencija.

Objavljen poziv za
dodjelu bespovratnih
sredstava

Provedba postupka
vrednovanja

Vrednovano 120
projektnih prijedloga

31. 12. 2017.

Dodjela bespovratnih
sredstava

Sklopljeno 105 ugovora
o dodjeli bespovratnih
sredstava

31. 12. 2017.

Izvršenje plaćanja korisnicima

Izvršeno 80 plaćanja
korisnicima

31. 12. 2017.

30.03.2017.

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.
Operativni program
konkurentnost i
kohezija 2014-2020

P, A

P, A

P, A

P, A
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6.2. Sektor za EU programe u poduzetništvu

RB

SPECIFIČNI
CILJEVI

ZADATAK/
AKTIVNOST

INDIKATORI
REZULTATA

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA
SKUPINA/PROJEKT

ROK U KOJEM SE
ZADATAK
/AKTIVNOST MORA
OBAVITI

REFERENCE NA SP
ILI NEKE DRUGE
STRATEŠKE/
PLANSKE
DOKUMENTE

VRSTA
AKTIVNOSTI

A

B

C

D

E

F

G

H

3.

4.

5.

Omogućavanje povoljnijeg
okruženja za osnivanje i
razvoj poduzeća.

Opremljena i/ili izgrađena
fizička infrastruktura.

16.000 m2 opremljene
i/ili izgrađene fizičke
infrastrukture

Priprema i objava poziva za
dodjelu bespovratnih
sredstava.

6 objavljenih natječaja
za dodjelu bespovratnih
sredstava za MSP

31. 12. 2017.
Sektor za EU programe
u poduzetništvu

Poboljšani razvoj i rast
MSP-ova na domaćem i
stranim tržištima.

Učinkovita apsorpcija
dodijeljenih sredstava iz ESI
fondova.

31. 12. 2017.

Dodjela bespovratnih
sredstava za MSP.

1.581 poduzeća primilo
potporu

31. 12. 2017.

Povlačenje EU sredstava
sukladno ciljevima
postavljenim u Glavnom
financijskom planu.

Kritična razina za
povlačenje EU sredstava
premašena za minimalno
18%

31. 12. 2017.

P, A

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.
Operativni program
konkurentnost i
kohezija 2014.-2020.

P, A

P, A

P, A
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6.3. Služba za kontrolu kvalitete i podršku sustavu
Koordinacija korištenja
sredstava u okviru Prioriteta
10. Tehnička pomoć, projekta
Tehnička pomoć MINGO
2015. - 2017.

6.

7.

Učinkovita provedba
Operativnog programa
Konkurentnost i kohezija
2014. - 2020.

Kontinuirano
unaprjeđivanje sustava
upravljanja i kontrole
korištenja Europskih
strukturnih i investicijskih
(ESI) fondova u okviru
Operativnog programa
Konkurentnost i kohezija
2014. - 2020.

Pripremljeni i odobreni
zahtjevi za nadoknadu
sredstava (ZNS 8 i 9);
minimalna razina
iskorištenosti
dodijeljenih
sredstava 80 % do 01.
01. 2018.

Kontrola usklađenosti
postupaka ocjenjivanja
kvalitete s propisanom
metodologijom za projektne
prijave koje se financiraju
sredstvima iz ESI fondova.

Izvršena kontrola
usklađenosti postupaka
ocjenjivanja kvalitete s
propisanom
metodologijom za
minimalno 65%
zaprimljenih projektnih
prijava.

Provedba horizontalnih
funkcija Posredničkog tijela
razine 1 za IP 1b i PO 3
Operativnog programa
Konkurentnost i kohezija
2014. - 2020.: uspostava i
unaprjeđenje sustava,
upravljanje ljudskim
potencijalima, upravljanje
rizicima i nepravilnostima u
korištenju ESI fondova,
sudjelovanje u koordinaciji
revizija i provjera na razini
sustava.

1. Priprema i ažuriranje
internih procedura:
pripremljen i usvojen
Priručnik o postupanju
Posredničkog tijela
razine 1;
2. Kontinuirano
upravljanje ljudskim
potencijalima (izrađeno:
analiza radne
opterećenosti, plan
zamjena, godišnji plan
izobrazbe, plan
zapošljavanja, procjena
osjetljivosti radnih
mjesta, izvještavanje
relevantnih tijela)
3. Kontinuirano
upravljanje rizicima,
uključujući i rizike od
prijevara, u korištenju
ESI fondova (izrađen i

31. 12. 2017.

Služba za kontrolu
kvalitete i podršku
sustavu

31. 12. 2017.

Služba za kontrolu
kvalitete i podršku
sustavu

31. 12. 2017.

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.

Operativni program
Konkurentnost i
kohezija 2014.- 2020.

P, A

P, A

P, A
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ažuriran Registar rizika,
izrađen i ažuriran
Akcijski plan za
ublažavanje rizika,
izrađene i ažurirane
procjene rizika od
prijevara, relevantna
tijela izvještena)
4. Kontinuirano
sudjelovanje u
upravljanju
nepravilnostima u
korištenju ESI fondova
(praćenje i analiza
izvješćivanja o
nepravilnostima od
strane PT-a 2 - broj
Registara nepravilnosti,
broj prijavljenih sumnji
na nepravilnosti, broj
Odluka o utvrđenoj
nepravilnosti / Odluka o
nepostojanju
nepravilnosti)
5. Kontinuirano
sudjelovanje u
postupcima revizija i
provjera na razini
sustava koje provode
relevantna tijela (izrađen
i ažuriran Registar
revizija i Registar
revizijskih preporuka,
izrađena očitovanja na
revizijska izvješća i
izvješća provjera na
razini sustava, praćenje
provedbe preporuka i
izvještavanje).
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6.4. Služba za EU politike teritorijalne suradnje i makroekonomskog razvoja

8.

9.

Učinkovitija apsorpcija EU
fondova i programa
"Europske teritorijalne
suradnje"-ETS 2014.-2020.

Podrška provedbi EU
makroregionalnih strategija
(EUSDR, EUSAIR, ALPE
ADRIA).

Sudjelovanje u radu tijela
zaduženih za koordinaciju
sudjelovanja RH u
programima Europske
teritorijalne suradnje.

Izvršene aktivnosti u
radu tijela

2020. godina

Sustavna podrška snažnijem
uključivanju svih
gospodarskih dionika u
programe prekogranične,
transnacionalne i
međuregionalne suradnje te
Europske grupacije za
terit.suradnju (EGTS).

Broj podržanih projekata

2020. godina

Sudjelovanje u radu tijela u
EU i RH zaduženih za
koordinaciju sudjelovanja RH
u makroregionalnim
strategijama.

Izvršene aktivnosti u
radu tijela

Koordinacija provedbe
Prioritetnog područja 8
"Jačanje gospodarske
konkurentnosti uključivo s
razvojem klastera" između
MINGO RH i MINGO
Baden-Württemberg u korist
14 zemalja uključenih u
EUSDR.

Operativni sastanci
Upravljačke i ekspertne
strukture Prioritetnog
područja 8

2020. godina

Provođenje Akcijskog plana
EUSDR.

Polugodišnja i godišnja
izvješća o postignutim
ciljevima PA 8 i
podržavajućim
aktivnostima

2020. godina

Služba za EU politike
teritorijalne suradnje i
makroregionalnog
razvoja

2020. godina

P, A

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.

EU makroregionalne
strategije (EUSDR,
EUSAIR, ALPE
ADRIA)

EU programi kojima
se podržava cilj
"Europska teritorijalna
suradnja" 2014.-2020.

P, A

P, A

P, A

P,A
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7. UPRAVA ZA POLITIKU JAVNE NABAVE
Opći cilj 1. Rasterećenje poslovnog sektora od prekomjernih troškova, regulative i nameta
Posebni cilj 1.2. Administrativno pojednostavljenje i digitalizacija javne nabave
7.1. Sektor za stručnu pomoć i nadzor

RB

SPECIFIČNI
CILJEVI

ZADATAK/
AKTIVNOST

INDIKATORI
REZULTATA

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA
SKUPINA/PROJEKT

A

B

C

D

E

Nadzor nad provedbom
Zakona o javnoj nabavi.

1.

Povećanje učinkovitosti
provedbe postupaka javne
nabave.

Savjetodavne aktivnosti za
sve sudionike sustava javne
nabave: a) izdavanje uputa i
mišljenja, b) održavanje
"Dana otvorenih vrata", c)
telefonski dežurni savjetnik.

Broj predmeta evidencija USJN i
Urudžbeni zapisnik
MINGPO

a) Broj predmeta evidencija USJN i
Urudžbeni zapisnik
MINGPO; b) evidencija
USJN i obavijest na
Portalu javne nabave; c)
obavijest na Portalu
javne nabave

Služba za nadzor

Služba za stručnu
pomoć

ROK U KOJEM SE
ZADATAK/AKTIVNO
ST MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP
ILI NEKE DRUGE
STRATEŠKE/
PLANSKE
DOKUMENTE

VRSTA
AKTIVNOSTI

F

G

H

Kontinuirano obavljanje
aktivnosti

I

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.
Kontinuirano obavljanje
aktivnosti

P
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7.2. Sektor za unapređenje sustava i međunarodnu suradnju

RB

SPECIFIČNI
CILJEVI

ZADATAK/
AKTIVNOST

INDIKATORI
REZULTATA

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA
SKUPINA/PROJEKT

A

B

C

D

E

Provedba programa izobrazbe
u području javne nabave: a)
provedba pisanog ispita u
sklopu specijalističkog
programa izobrazbe; b)
provedba radionica za
naručitelje, ponuditelje i
druge ciljane skupine.

a) evidencija USJN zapisnici s ispita,
termini ispita i rezultati
objavljeni na Portalu
javne nabave; b)
evidencija USJN evidencije korisnika

2.

Povećanje učinkovitosti
provedbe postupaka javne
nabave.

Statističko praćenje provedbe
postupka javne nabave.

Statističko godišnje
izvješće dostupno na
Portalu javna nabava

Služba za izobrazbu

Služba za praćenje,
analitiku i izvješćivanje

Statističko godišnje
izvješće dostavlja se EK

3.

Unapređenje sustava pravne
zaštite u području javne
nabave i nadzora nad
provedbom ugovora o javnoj
nabavi.

Izrada Pravilnika o dostavi
žalbe elektroničkim
sredstvima komunikacije.

4.

Praćenje provedbe pravila o
transparentnosti, prava na
pristup informacijama i
sprječavanja sukoba

Izrada Pravilnika o planu
nabave, registru ugovora,
prethodnom savjetovanju i
analizi tržišta u postupcima

Donesen pravilnik

Donesen pravilnik

ROK U KOJEM SE
ZADATAK/AKTIVNO
ST MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP
ILI NEKE DRUGE
STRATEŠKE/
PLANSKE
DOKUMENTE

VRSTA
AKTIVNOSTI

F

G

H

Kontinuirano obavljanje
aktivnosti

Srpanj tekuće godine za
prethodnu godinu

P
Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.

Listopad tekuće godine
za prethodnu godinu

Služba za
međunarodnu suradnju,
razvoj i usklađivanje
sustava

III. kvartal 2017.

Služba za
međunarodnu suradnju,
razvoj i usklađivanje
sustava

III. kvartal 2017.

A

A
Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.

Z

Z
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interesa, sustavna procjena
rizika i određivanje
prioriteta u nadzoru javne
nabave.

javne nabave

5.

Jačanje i unaprjeđenje
antikorupcijske i etičke
edukacije stručnih osoba
naručitelja i ponuditelja.

Provođenje programa
izobrazbe i programa stručnog
usavršavanja u području javne
nabave.

6.

Jačanje zakonodavnog
okvira javne nabave sistematizacija i
usklađivanje zakona,
postupaka i priručnika u
području javne nabave.

7.

Unapređenje sustava pravne
zaštite u području javne
nabave i nadzora nad
provedbom ugovora o javnoj
nabavi.

Izrada Pravilnika o izobrazbi
u području javne nabave.

Izrada Pravilnika o nadzoru
nad provedbom Zakona o
javnoj nabavi.

Provedeno 10 programa
izobrazbe i programa
stručnog usavršavanja u
2017. godini

Služba za izobrazbu

IV. kvartal 2018.

P

Donesen pravilnik

Služba za
međunarodnu suradnju,
razvoj i usklađivanje
sustava

III. kvartal 2017.

Z

Donesen pravilnik

Služba za nadzor

III. kvartal 2017.

Z
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8. UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE U GOSPODARSTVU
Opći cilj 1. Rasterećenje poslovnog sektora od prekomjernih troškova regulative i nameta
Posebni cilj 1.3. Poticanje partnerskog i savjetodavnog odnosa inspekcije prema gospodarstvu
8.1. Sektor tržišne inspekcije

RB

SPECIFIČNI
CILJEVI

ZADATAK/
AKTIVNOST

INDIKATORI
REZULTATA

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA
SKUPINA/PROJEKT

A

B

C

D

E

1.

Poboljšanje zaštite
ekonomskih interesa
potrošača i
sigurnosti proizvoda.

ROK U KOJEM SE
ZADATAK/AKTIVN
OST MORA
OBAVITI

REFERENCE NA SP
ILI NEKE DRUGE
STRATEŠKE/
PLANSKE
DOKUMENTE

VRSTA
AKTIVNOSTI

F

G

H

Provođenje inspekcijskih nadzora
tržišnih inspektora nad
gospodarskim subjektima koji
djeluju na tržištu Republike
Hrvatske.

Broj obavljenih
inspekcijskih nadzora nad
gospodarskim subjektima
koji djeluju na tržištu RH

Cjelogodišnja
aktivnost

Provođenje inspekcijskih nadzora
po prijavama potrošača.

Postotak riješenih prijava
kroz obavljanje nadzora
po zaprimljenim
prijavama

Cjelogodišnja
aktivnost

Provođenje postupka uzorkovanja i
ispitivanja proizvoda.

Broj realiziranih
uzorkovanja i ispitivanja
proizvoda

Razvijanje suradnje s drugim
inspekcijskim tijelima.

Broj realiziranih
inspekcijskih nadzora koji
su planirani s drugim
inspekcijskim tijelima
(Carinskom upravom,

Sektor tržišne
inspekcije/Područne
jedinice - Službe
inspekcijskog nadzora

Cjelogodišnja
aktivnost

Cjelogodišnja
aktivnost

P, I, A

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.

P, I, A

P, I, A

P, I, A
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sanitarnom inspekcijom)

2.

Poboljšanje zaštite
ekonomskih interesa
potrošača.

Postupanje po notifikacijama
zaprimljenim putem RAPEX
sustava.

Broj notifikacija u kojima
je notificirani proizvod
nađen na tržištu RH

Cjelogodišnja
aktivnost

P, I, A

Informiranje javnosti o opasnim i
nesukladnim proizvodima putem
internet stranice Ministarstva
gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Broj objavljenih
obavijesti

Cjelogodišnja
aktivnost

P, A

Rješavanje predmeta po žalbi na
provostupanjska rješenja tržišnih
inspektora.

Broj riješenih predmeta
po žalbi na
prvostupanjska rješenja
tržišnih inspektora

Sudjelovanje u izradi normativnih
akata iz područja zaštite potrošača i
sigurnosti proizvoda.

Broj danih prijedloga i
mišljenja na propise iz
djelokruga rada tržišne
inspekcije

Sudjelovanje u izradi nacionalnih
stajališta vezano za akte EU iz
područja sigurnosti proizvoda.

Broj danih prijedloga i
mišljenja na propise iz
djelokruga rada tržišne
inspekcije

Postupanje po notifikacijama
zaprimljenim putem CPCS sustava
u slučajevima prekograničnog
kršenja prava potrošača

Broj notifikacija u kojima
je postupano u odnosu na
gospodarske subjekte na
teritoriju RH

Sektor tržišne
inspekcije/Služba
zaštite ekonomskih
interesa
potrošača/Služba
sigurnosti proizvoda

Cjelogodišnja
aktivnost

Cjelogodišnja
aktivnost

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.

Cjelogodišnja
aktivnost

Sektor tržišne
inspekcije/Služba
zaštite ekonomskih
interesa potrošača

Cjelogodišnja
aktivnost

I

Z

Z

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.

P, I, A
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7.2. Sektor nadzora u području rudarstva i opreme pod tlakom

RB

SPECIFIČNI
CILJEVI

ZADATAK/
AKTIVNOST

INDIKATORI
REZULTATA

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA
SKUPINA/PROJEKT

A

B

C

D

E

3.

Održavanje sigurnosti rada
i korištenja opreme pod
tlakom.

Provođenje inspekcijskih
nadzora inspektora opreme
pod tlakom temeljem
operativnih godišnjih planova
rada.

Broj realiziranih
inspekcijskih nadzora
inspektora opreme pod
tlakom

Provođenje inspekcijskih
nadzora inspektora opreme
pod tlakom po zahtjevu
drugih javnopravnih tijela.

Postotak realiziranih
inspekcijskih nadzora
inspektora opreme pod
tlakom

Provođenje inspekcijskih
nadzora inspektora opreme
pod tlakom po zaprimljenim
predstavkama.

Postotak riješenih
predstavki

Zahtjevi tijela državne uprave
za uvide u glavne projekte pri
ishođenju građevinskih
dozvola.

Broj realiziranih zahtjeva
tijela

Zahtjevi tijela državne uprave
za provođenje tehničkih
pregleda pri ishođenju
uporabnih dozvola.

Broj realiziranih zahtjeva
tijela

Sektor nadzora u
području rudarstva i
opreme pod
tlakom/Služba nadzora
u području opreme pod
tlakom

ROK U KOJEM SE
ZADATAK/AKTIVNO
ST MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP
ILI NEKE DRUGE
STRATEŠKE/
PLANSKE
DOKUMENTE

VRSTA
AKTIVNO
STI

F

G

H

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.-2019.

P, I, A

Cjelogodišnja aktivnost

P, I, A

Sektor nadzora u
području rudarstva i
opreme pod
tlakom/Služba nadzora
u području opreme pod
tlakom

Cjelogodišnja aktivnost

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.-2019.

P, I, A

P, I, A

P, I, A
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Provođenje zajedničkih
nadzora sa Obalnom stražom

4.

Održavanje postavljenih
standarda kvalitete rada
inspektora opreme pod
tlakom.

Broj realiziranih nadzora
koji su planirani s drugim
tijelima

Koordinirani nadzori sa
MZOIE - razvijanje suradnje s
drugim inspekcijskim tijelima
radi provođenja cjelovitog
inspekcijskog nadzora što u
konačnici smanjuje troškove
inspekcijskog nadzora.

Broj realiziranih nadzora
koji su planirani s drugim
tijelima

Djelovanje inspektora opreme
pod tlakom uz korištenje
internih radnih postupaka za
kvalitetu (donošenjem uputa
za postupanje).

Broj donesenih uputa za
rad

Rješavanje po žalbi na
prvostupanjska rješenja
inspektora opreme pod
tlakom.

Postotak realiziranih
predmeta po žalbi na
prvostupanjska rješenja

Davanje odgovora na tužbe u
upravnim sporovima
predmeta inspektora opreme
pod tlakom.

Postotak realiziranih
odgovora na tužbe

Izrada izvješća i davanje
odgovora na podneske.

Postotak realiziranih
izvješća i odgovora

Sudjelovanje u uzradi
normativnih akata iz područja
opreme pod tlakom.

Broj danih prijedloga i
mišljenja na propise iz
područja opreme pod
tlakom

P, I, A
Sektor nadzora u
području rudarstva i
opreme pod
tlakom/Služba nadzora
u području opreme pod
tlakom

Cjelogodišnja aktivnost

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.-2019.
P, I, A

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.-2019.

P, A

I
Sektor nadzora u
području rudarstva i
opreme pod
tlakom/Služba nadzora
u području opreme pod
tlakom pod tlakom

Cjelogodišnja aktivnost
I

P, I, A

Z
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5.

Održavanje propisanih
standarda u području
rudarstva, osim istraživanja
i eksploatacije
ugljikovodika i
geotermalnih voda u
energetske svrhe.

Provođenje inspekcijskih
nadzora na istraživanju i
eksploataciji mineralnih
sirovina temeljem operativnih
godišnjih planova rada.

Broj realiziranih
inspekcijskih nadzora
rudarskih inspektora na
istraživanju i eksploataciji
mineralnih sirovina

Provođenje inspekcijskih
nadzora u području rudarstva
po zahtjevu drugih
javnopravnih tijela
(Ministarstva državne
imovine).

Postotak realiziranih
inspekcijskih nadzora
rudarskih inspektora po
zaprimljenim zahtjevima

Provođenje inspekcijskih
nadzora u području rudarstva
po zahtjevu drugih
javnopravnih tijela (Državnog
odvjetništva, Ministarstva
unutarnjih poslova).

Postotak realiziranih
inspekcijskih nadzora
rudarskih inspektora po
zaprimljenim zahtjevima

P, I, A

Provođenje inspekcijskih
nadzora povodom predstavki i
drugih obavijesti zaprimljenih
iz različitih izvora, u kojima
se ukazuje na povrede propisa
iz djelokruga rudarstva.

Postotak riješenih prijava
na rad u području
rudarstva

P, I, A

Provođenje zajedničkih
inspekcijskih nadzora u
području rudarstva u okviru
suradnje s drugim tijelima
(inspekcija zaštite okoliša).

Broj realiziranih
inspekcijskih nadzora koji
su planirani s drugim
inspekcijskim tijelima

P, I, A

P, I, A

Sektor nadzora u
području rudarstva i
opreme pod tlakom /
Služba nadzora u
području rudarstva

Cjelogodišnja aktivnost

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.-2019.

P, I, A
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Provođenje zajedničkih
inspekcijskih nadzora u
području rudarstva u okviru
suradnje s drugim tijelima
(obalna straža, carinska
uprava).

Postotak realiziranih
inspekcijskih nadzora
rudarskih inspektora po
zaprimljenim zahtjevima

P, I, A

Provođenje inspekcijskih
nadzora radi izdavanja
očitovanja i potvrda o
povedenim mjerama
osiguranja i sanaciji na
istraživanju i eksploataciji
mineralnih sirovina po
zahtjevu nositelja odobrenja
za istraživanje mineralnih
sirovina i ovlaštenika
eksploatacijskih polja, te
nadležnih tijela.

Postotak realiziranih
inspekcijskih nadzora
rudarskih inspektora po
zaprimljenim zahtjevima

P, I, A

Postupanja po zahtjevima za
izdavanje potvrda o kojima se
vodi službena evidencija.

Postotak realiziranih
predmeta po zahtjevima

Sektor nadzora u
području rudarstva i
opreme pod tlakom /
Služba nadzora u
području rudarstva

Cjelogodišnja aktivnost

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.-2019.

P, A
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Postupanja po zaključcima
nadležnih tijela državne
uprave u postupcima uvida u
glavni projekt radi izdavanja
građevinskih dozvola i
tehničkih pregleda pri
ishođenju uporabnih dozvola
za korištenje rudarskih
objekata i postrojenja.

Postotak realiziranih
predmeta po zaključcima
nadležnih tijela

Rješavanje predmeta po žalbi
na prvostupanjska rješenja
rudarskih inspektora.

Postotak realiziranih
predmeta po žalbi na
prvostupanjska rješenja
rudarskih inspektora

I

Davanje odgovora na tužbu u
upravnim sporovima
predmeta rudarskih
inspektora.

Postotak realiziranih
odgovora na tužbu

I

Izrada izvješća i davanje
odgovora na podneske drugih
tijela državne uprave.

Postotak realiziranih
izvješća i odgovora

P, I, A

Djelovanje rudarskih
inspektora uz korištenje
internih radnih postupaka za
kvalitetu (donošenjem uputa
za postupanje).

Broj donesenih uputa za
rad

Sudjelovanje u izradi
normativnih akata iz područja
rudarstva.

Broj danih prijedloga i
mišljenja na propise iz
područja rudarstva

P, I

Sektor nadzora u
području rudarstva i
opreme pod tlakom /
Služba nadzora u
području rudarstva

Cjelogodišnja aktivnost

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.-2019.

P, A

Z
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8.3. Služba nadzora u području gospodarenja otrovnim kemikalijama

RB

SPECIFIČNI
CILJEVI

ZADATAK/
AKTIVNOST

INDIKATORI
REZULTATA

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA
SKUPINA/PROJEKT

A

B

C

D

E

6.

7.

Pravilna primjena Zakona
od strane subjekata
nadzora u
proizvodnji, preradi,
korištenju i prometu
otrovnih
kemikalija radi
sprečavanja uporabe
otrovnih kemikalija i
njihovih prekursora iz
Popisa Konvencije za
izradu kemijskog oružja.

Održavanje propisanih
standarda u području

Provođenjeinspekcijskih
nadzora inspektora
gospodarenja otrovnim
kemikalijama nad
gospodarskim
subjektima koji djeluju na
tržištu
Republike Hrvatske.

ROK U KOJEM SE
ZADATAK/AKTIVNO
ST MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP
ILI NEKE DRUGE
STRATEŠKE/
PLANSKE
DOKUMENTE

VRSTA
AKTIVNOSTI

F

G

H

Postotak realiziranih
inspekcijskih nadzora
inspektora gospodarenja
otrovnim kemikalijama

P, I, A

Služba nadzora u
području gospodarenja
otrovnim
kemikalijama

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.

Razvijanje suradnje s drugim
inspekcijskim tijelima radi
provođenja cjelovitog
inspekcijskog nadzora (prema
potrebi).

Broj realiziranih
inspekcijskih nadzora
koji
su planirani s drugim
inspekcijskim tijelima

Provođenje inspekcijskih
nadzora po predstavkama.

Postotak riješenih
predstavki kroz
obavljanje
nadzora po zaprimljenim
predstavkama

P, I, A

Provođenja postupaka
uzorkovanja (prema
potrebi).

Postotak realiziranih
uzorkovanja

P, I, A

Daljnje jačanje službe, te po
potrebi ostvanje suradnje

Postotak realiziranih
izvješća i dogovora

Služba nadzora u
području gospodarenja

Cjelogodišnja aktivnost

Cjelogodišnja aktivnost

Strateški plan
Ministarstva

P, I, A

A
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gospodarenja otrovnim
kemikalijama.

s tijelima drugih država i
međunarodnim
organizacijama.
Kontinuirano praćenje
zakonskih i podzakonskih
akata,
te kroz same inspekcijske
nadzore utvrđivanje
eventualne
manjkavosti zakonskih i
podzakonskih akata te prema
potrebi donošenje prijedloga
za
izmjenom istih.

otrovnim
kemikalijama

gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.

Postotak realiziranih
izvješća

A

8.4. Služba za unutarnji nadzor i zastupanje pred sudovima

RB

SPECIFIČNI
CILJEVI

ZADATAK/
AKTIVNOST

INDIKATORI
REZULTATA

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA
SKUPINA/PROJEKT

A

B

C

D

E

8.

Povećanje kvalitete rada
inspektora u gospodarstvu,
te suzbijanje nezakonitog
i/ili nesavjesnog rada.

Obavljanje kontrolno instruktivnih nadzora nad
radom inspektora u
gospodarstvu.

Broj obavljenih
kontrolno-instruktivnih
nadzora

Obavljanje unutarnjeg
nadzora nad radom inspektora
u gospodarstvu.

Otklanjanje i
sprječavanje nanošenja
štete ugledu Uprave
nezakonitim i/ili
nesavjesnim radom
inspektora

ROK U KOJEM SE
ZADATAK/AKTIVNO
ST MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP
ILI NEKE DRUGE
STRATEŠKE/
PLANSKE
DOKUMENTE

VRSTA
AKTIVNOSTI

F

G

H

Cjelogodišnja aktivnost

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.

P, I, A
Služba za unutarnji
nadzor i zastupanje
pred sudovima

P, I, A
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Zastupanje Ministarstva u
predmetima iz djelokruga
Uprave za inspekcijske
poslove u gospodarstvu pred
upravnim, prekršajnim i
službeničkim sudovima.

Broj zastupanja pred
upravnim i prekršajnim
sudovima

P, A

88

9. RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHE
Opći cilj 2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva poticanjem investicijskog i inovacijskog okruženja
Posebni cilj 2.4. Učinkovito stvaranje, obnavljanje i korištenje robnih zaliha

ROK U KOJEM SE
ZADATAK/AKTIVNOST
MORA OBAVITI

REFERENCE NA
SP ILI NEKE
DRUGE
STRATEŠKE/
PLANSKE
DOKUMENTE

VRSTA
AKTIVNOSTI

F

G

H

Voditelj Službe za
kontrolu i popunu
Bilance

Kontinuirano do popune
Bilance

Voditelj Službe za
kontrolu i popunu
Bilance

Kontinuirano do popune
Bilance

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i
obrta za razdoblje
2017.-2019.

RB

SPECIFIČNI
CILJEVI

ZADATAK/
AKTIVNOST

INDIKATORI
REZULTATA

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA
SKUPINA/PROJEKT

A

B

C

D

E

1.

Popuna strateških
robnih zaliha u skladu s
Bilancom i Zakonom o
strateškim robnim
zalihama.

2.

Smanjenje troškova
skladištenja i
mogućnost bržeg
djelovanja u
izvanrednim
situacijama.

Izrada i donošenje
Godišnjeg programa
strateških robnih zaliha.
Izrada plana nabave,
provođenje postupaka javne
nabave.

Modernizacija vlastitog
skladišnog prostora.

% popunjenosti
Bilance strateških
robnih zaliha s
poljoprivrednoprehrambenim i
neprehrambenim
proizvodima

Stavljanje u funkciju
vlastitih devastiranih
skladišta; bolja
iskorištenost vlastitih
skladišnih kapaciteta;
ostvarivanje prihoda
davanjem u zakup
slobodnih skladišnih
kapaciteta

Voditelj Službe za
kontrolu i popunu
Bilance

Kontinuirano

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i
obrta za razdoblje
2017.-2019.

P, A

P, A

P, A

89

3.

Održavanje kvalitete
strateških robnih
zaliha.

Obnavljanje strateških
robnih zaliha.

Kontinuirano praćenje
količina i ispravnosti
roba

Voditelj Službe za
kontrolu i popunu
Bilance

4.

Ublažavanje posljedica
prirodnih i drugih
katastrofa u Republici
Hrvatskoj i svijetu.

Upućivanje humanitarne
pomoći u zemlji i
inozemstvu.

Količina robe

Pomoćnik ministrice

5.

Onemogućavanje
zloupotrebe i
neovlaštenog
raspolaganja strateškim
robnim zalihama.

Kontinuirano provođenje
kontrole i nadzora nad
poštivanjem ugovornih
odnosa.

Broj izvršenih nadzora;
broj izdanih upravnih;
rješenja, pokrenutih
kaznenih prijava

Voditelj Službe za
kontrolu i popunu
Bilance

Kontinuirano

Kontinuirano

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i
obrta za razdoblje
2017.-2019.

P

Zaključak VRH

P

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i
obrta za razdoblje
2017.-2019.

I
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10. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
0.0. Učinkovito upravljanje i ostvarenje ciljeva Ministarstva

RB

SPECIFIČNI
CILJEVI

ZADATAK/
AKTIVNOST

INDIKATORI
REZULTATA

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA
SKUPINA/PROJEKT

A

B

C

D

E

ROK U KOJEM SE
ZADATAK/AKTIVNOST
MORA OBAVITI

REFERENCE NA
SP ILI NEKE
DRUGE
STRATEŠKE/
PLANSKE
DOKUMENTE

VRSTA
AKTIVNOSTI

F

G

H

Čelniku tijela i Ministarstvu
financija:
dati mišljenje unutarnjih
revizora o sustavu
financijskog upravljanja i
kontrola u vezi Izjave o
fiskalnoj odgovornosti za
2017. godinu.

Pravodobnost provedbe

Izvješće o učincima
preporuka unutarnje revizije u
2017. godini.

Pravodobnost provedbe

Samostalna služba za
unutarnju reviziju

28. 04. 2018.

2.

Podrška čelniku za
redovito obavljanje
poslova kroz obavljanje
revizija.

Provesti unutarnje revizije
prema odobrenom i
potpisanom Godišnjem planu
unutarnje revizije za 2017.
godinu.

Pravodobnost provedbe

Samostalna služba za
unutarnju reviziju

Tijekom 2017. godine

n/p

A

3.

Podrška čelniku za
redovito obavljanje
poslova kroz obavljanje
procjene.

Procjena rizičnosti procesa u
MINGO, te utvrditi prioritetna
područja u kojima će se
pregledati i procijeniti
adekvatnost unutarnjih

Pravodobnost provedbe

Samostalna služba za
unutarnju reviziju

31. 12. 2017.

n/p

A

1.

Podrška čelniku za
redovito obavljanje
poslova kroz
izvještavanje.

Samostalna služba za
unutarnju reviziju

31. 01. 2018.

A
n/p

A
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kontrola, te ista obuhvatiti
Strateškim planom unutarnje
revizije za trogodišnje
razdoblje 2018. - 2020.
godine.

4.

Podrška čelniku za
redovito obavljanje
poslova kroz planiranje.

Izraditi Godišnji plan
unutarnje revizije za 2018.
godinu

Pravodobnost provedbe

Samostalna služba za
unutarnju reviziju

31. 12. 2017.

n/p

A

Izraditi Strateški plan
unutarnje revizije za
trogodišnje razdoblje 2018. 2020. godine.

Pravodobnost provedbe

Samostalna služba za
unutarnju reviziju

31. 12. 2017.

n/p

A

Dostava strateškog i
godišnjeg plana u
Ministarstvo financija.

Pravodobnost provedbe

Samostalna služba za
unutarnju reviziju

31. 12. 2018.

n/p

A
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11. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE
0.0. Učinkovito upravljanje i ostvarenje ciljeva Ministarstva

RB

SPECIFIČNI
CILJEVI

ZADATAK/
AKTIVNOST

INDIKATORI
REZULTATA

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA
SKUPINA/PROJEKT

A

B

C

D

E

1.

2.

Priprema nastupa
ministra, zamjenika i
pomoćnika ministra u
sredstvima javnog
informiranja.

Pripremom detaljnog plana
medijskih aktivnosti
Ministarstva kroz brifinge s
novinarima, konferencije za
novinare i sudjelovanje u
emisijama, zadatak je dati
potpunu informaciju javnosti o
svim aktivnostima Ministarstva,
ostvarenim sadašnjim i budućim
projektima te zakonskim
prijedlozima.

Broj aktivnosti
potpredsjednice vlade i
ministrice, državnih
tajnika i pomoćnika
ministrice

Služba za odnose s
javnošću i
informiranju

Obavljanje poslova koji se
odnose na komunikaciju i
prezentaciju aktivnosti
Ministarstva u medijima.

Prema planu aktivnosti
Ministarstva, zadatak je dati
informaciju javnosti o svim
aktivnostima Ministarstva,
ostvarenim sadašnjim i budućim
projektima te zakonskim
prijedlozima i strategijama.

Broj upita novinara
broj upita građana; broj
objavljenih priopćenja,
vijesti i najava na web
stranici Ministarstva

Služba za odnose s
javnošću i
informiranje

ROK U KOJEM SE
ZADATAK/AKTIVNOS
T MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP
ILI NEKE DRUGE
STRATEŠKE/
PLANSKE
DOKUMENTE

VRSTA
AKTIVNOSTI

F

G

H

Kontinuirano

Kontinuirano

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.

P

P
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Davanje odgovora iz
djelokruga Ministarstva
na
upite javnopravnih tijela,
drugih pravnih osoba i
građana.

Interna i eksterna komunikacija;
Pravovremeno izvještavanje i
odgovaranje svim pravnim
osobama i građanima o svim
aktivnostima Ministarstva
kojim se želi postići potpuna
otvorenost i transparentnost.

4.

Zaprimanje predstavki i
pritužbi građana te
odgovaranje na njih.

Telefonski, pismeni i
elektronički upiti građana;
zakonskom roku odgovoriti na
sve upite čime se želi pokazati
stvarno stanje i opredijeljenost
Ministarstva kao servisa za
građane i pravne subjekte.

Broj upita građana

Uprave Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta

Kontinuirano

5.

Bolja preglednost i brži
protok informacija,

Objavljivanje i ažuriranje
podataka na internetskim
stranicama Ministarstva

Broj posjeta web stranici

Služba za odnose s
javnošću i
informiranju

Kontinuirano

Rješavanje zaprimljenih
zahtjeva za
pokroviteljstva.

Putem pokroviteljstva različitih
manifestacija Ministarstvo
pridonosi jačanju gospodarskih
aktivnosti u svrhu daljnjeg
napretka cjelokupnog
gospodarstva RH.

Broj zaprimljenih
zahtjeva

Služba za odnose s
javnošću i
informiranju

Kontinuirano

3.

6.

Broj zaprimljenih upita
Službi za odnose s
javnošću i informiranje

Služba za odnose s
javnošću i
informiranju

Kontinuirano

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.

P

P

P
Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
za razdoblje 2017.2019.

P
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12. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
0.0. Učinkovito upravljanje i ostvarenje ciljeva Ministarstva

RB

SPECIFIČNI
CILJEVI

ZADATAK/
AKTIVNOST

INDIKATORI
REZULTATA

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA
SKUPINA/PROJEKT

A

B

C

D

E

Priprema stajališta, podsjetnika,
govora i ostalih informacija iz
područja međunarodne
gospodarske suradnje i za potrebe
međunarodnih konferencija.

1.

Razvijanje i jačanje
europske i međunarodne
suradnje.

ROK U KOJEM SE
ZADATAK/AKTIVNOST
MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP
ILI NEKE DRUGE
STRATEŠKE/
PLANSKE
DOKUMENTE

VRSTA
AKTIVNOSTI

F

G

H

P, A
Broj priprema,
sastanaka.

Priprema protokola sastanaka i
konferencija na ministarskoj razini.

A

Stručna priprema veleposlanika i
diplomatskog osoblja.

A

Sudjelovanje u pregovorima i
praćenje provedbe međunarodnih
ugovora iz nadležnosti
Ministarstva. Priprema i
organizacija mješovitih
odbora/komisija/povjerenstava za
gospodarsku suradnju

Broj sklopljenih akata i
održanih odbora.

Suradnja s međunarodnim
organizacijama.

Broj priprema,
sastanaka.

Suradnja s diplomatskokonzularnim predstavništvima,
institucijama, akademskom i
poslovnom zajednicom,.

Broj sastanaka i
korespondencija.

Samostalna služba za
europske i
međunarodne poslove

Tijekom godine

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.-2019.

P, A

P, A

O
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2.

3.

Praćenje zastupanja interesa
RH iz područja nadležnosti
Ministarstva u institucijama
EU, na dužnosničkoj i
Koordinacija, upute, izrada,
operativnoj razini (Vijeće
zastupanje stajališta RH.
EU, Europska komisija i
Europsko vijeće).

Sudjelovanje u izradi
zakonskih i podzakonskih
akata.

Izrada mišljenja i očitovanja na
prijedloge iz područja
međunarodnih odnosa.

Samostalna služba za
Broj izrađenih stajališta,
europske i
stručnih podloga itd.
međunarodne poslove

Samostalna služba za
Broj izrađenih mišljenja
europske i
i očitovanja
međunarodne poslove

Tijekom godine

Na traženje tijekom godine

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.-2019.

Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.-2019.

A

Z
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13. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME
Opći cilj 1. Rasterećenje poslovnog sektora od prekomjernih troškova regulative i nameta
Posebni ciljh 1.1. Rasterećenje poslovnog sektora za barem 30% izmjerenog administrativnog troška do kraja 2018. godine
INDIKATORI
REZULTATA

ODGOVORNA
USTROJSTVENA
JEDINICA/RADNA
SKUPINA/PROJEKT

ROK U KOJEM SE
ZADATAK/
AKTIVNOST
MORA OBAVITI

REFERENCE NA SP ILI
NEKE DRUGE
STRATEŠKE/ PLANSKE
DOKUMENTE

VRSTA
AKTIVNOSTI

E

F

G

H

Kontinuirana
aktivnost

Pravilnik o unutarnjem
redu Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta

P

Listopad 2017.

Zakon o ustrojstvu i
djelokrugu ministarstva i
drugih središnjih tijela
državne uprave

P

RB

SPECIFIČN CILJEVI

ZADATAK/
AKTIVNOST

A

B

C

D

Edukacija i razvoj kadrova
Službe u području metodologije
i održivog razvoja.

Broj edukacija;
sudjelovanje na
konferencijama i stručnim
skupovima; suradnja sa
stručnim organizacijama

1.

2.

Uspostava Službe kao
središnjeg mjesta za
međuresorno poticanje
pojednostavljenja propisa
za tržište i gospodarstvo.

Uspostava sustava
komunikacije sa
poslovnim sektorom,
prikupljanje i analizu
prijedloga mjera za
rasterećenje poduzetnika
od neporeznih nameta.
Uspostava sustava
komunikacije sa
poslovnim sektorom,
prikupljanje i analizu

Samostalna služba za
unapređenje poslovne
klime

Uspostava međuresorne
suradnje u područjima
unapređenja poslovne klime.

Uspostava aktivne mreže
koordinatora za MSP test i
SCM; osiguranje kratkog
vremena odgovora na upit;
uspostava platforme za
međuresornu
komunikaciju

Uspostava web portala za
neporezna davanja i prijavu
administrativnih opterećenja.

Web portal uspostavljen

Samostalna služba za
unapređenje poslovne
klime

31.09.2017.

Uspostava Registra neporeznih
davanja.

Aplikacija za vođenje
Registra izrađena i
funkcionalna

Samostalna služba za
unapređenje poslovne
klime

31.09.2017.

Nacionalni program
reformi 2017; Strateški
plan Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
2017.-2019.

P

P
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prijedloga mjera za
rasterećenje poduzetnika
od neporeznih nameta.

Uspostava platforme za
kontrolu provedbe aktivnosti
nadležnih tijela u pogledu
smanjivanja parafiskalnih i
administrativnih opterećenja.

Donošenje uredbe o provedbi
postupka procjene učinaka
propisa
na malo gospodarstvo (test
malog i srednjeg poduzetništva)
- MSP test.

Platforma uspostavljena;
održana edukacija za
nadležna tijela; broj
aktivnih korisnika
platforme

Donesena Uredba

31.10.2017.

Zakon o ustrojstvu i
djelokrugu ministarstava i
drugih središnjih tijela
državne uprave; Strateški
plan Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
2017.-2019.

P

31.05.2017.

Zakon o ustrojstvu i
djelokrugu ministarstava i
drugih središnjih tijela
državne uprave; Zakon o
procjeni učinaka propisa

Z

31.09.2017.

Uredba o provedbi
postupka procjene učinaka
propisa
na malo gospodarstvo
(test malog i srednjeg
poduzetništva) - MSP test

P

31.06.2017.

Zakon o ustrojstvu i
djelokrugu ministarstava i
drugih središnjih tijela
državne uprave; Zakon o
procjeni učinaka propisa

Z

Odluka o proširenju
primjene SCM
metodologije za mjerenje i
ciljano smanjenje
administrativnog
opterećenja gospodarstva

P

Samostalna služba za
unapređenje poslovne
klime
Provedba edukacije iz MSP
testa.

3.

Provedena edukacija za
najmanje 1 koordinatora iz
tijela obveznih za
provođenje MSP testa

Uspostava sustava
podrške nadležnim
tijelima za provedbu MSP
testa i primjenu SCM
metodologije.
Donošenje odluke o proširenju
primjene SCM metodologije za
mjerenje i ciljano smanjenje
administrativnog opterećenja
gospodarstva.

Provedba javne nabave
konzultantskih usluga za
podršku u provedbi mjerenja
SCM metodologijom u svim
područjima regulative za
gospodarstvo.

Donesena Odluka

Nabava provedena

Samostalna služba za
unapređenje poslovne
klime

Samostalna služba za
unapređenje poslovne
klime
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Provedba edukacije o SCM
metodologiji za nadležna tijela.

Edukacija provedena za
najmanje 1 koordinatora iz
svakog nadležnog tijela

31.09.2017.

P

Razvoj informatičkog sustava
za podršku provedbe SCM
mjerenja.

Aplikacija za podršku
SCM mjerenju završena

31.12.2017.

P

Izrada očitovanja.

4.

Analize javnih politika i
evaluacija propisa s
utjecajem na
konkurentnost.

5.

Razvoj suradnje sa
poslovnim sektorom i
ostalim dionicima sa
ciljem olakšavanja uvjeta
poslovanja.

6.

Provedba reformi sa
utjecajem na poslovnu
klimu sukladno
Nacionalnom planu
reformi.

Broj provedenih
očitovanja

Kontinuirana
aktivnost

Zakon o procjeni učinaka
propisa; Strateški plan
Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
2017.-2019.

A

Kontinuirana
aktivnost

Zakon o procjeni učinaka
propisa; Uredba o
provedbi MSP testa

P

Kontinuirana
aktivnost

Akcijski plan; Strateški
plan Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
2017.-2019.

P

Nacionalni plan reformi;
Akcijski plan; Strateški
plan Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
2017.-2019.

N/P

Samostalna služba za
unapređenje poslovne
klime
Kvalitativna provjera provedbe
MSP testa prilikom donošenja
propisa.

Broj provedenih testova;
broj izdanih odobrenja;
broj nezadovoljavajućih
mišljenja

Pružanje podrške poslovnom
sektoru u zahtjevima za
olakšanje uvjeta poslovanja i
poboljšanje poslovne klime.

Broj zaprimljenih
inicijativa iz
poduzetničkog sektora;
broj poduzetih akcija u
smjeru daljnjeg rješavanja
prijavljenih zapreka

Koordinacija provedbe mjera iz
Akcijskog plana.

Broj provedenih mjera

Samostalna služba za
unapređenje poslovne
klime

Samostalna služba za
unapređenje poslovne
klime
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7.

Sudjelovanje u radu EU
mreže za bolju regulativu i
primjena stečenih
iskustava.

Priprema podloga za Akcijski
plan 2018.

Prijedlog mjera temeljem
rezultata provedenog
SCM mjerenja

Koordinacija aktivnosti
sukladno strateškim
dokumentima Europske unije.

Sudjelovanje u izradi
stajališta; dostava traženih
informacija; inicijative za
izmjenama zbog
usklađivanja

Sudjelovanje u radu stručnih
skupina, davanje stručnih
mišljenja te primjena pozitivnih
iskustava drugih zemalja
članica EU.

Broj sudjelovanja na
konferencijama,
edukacijama i radnim
sastancima

Nacionalni plan reformi;
Akcijski plan; Uredba o
proširenju primjene SCM
metodoologije; Strateški
plan Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta
2017.-2019.

Samostalna služba za
unapređenje poslovne
klime

Kontinuirana
aktivnost

P

P
Strateški plan Ministarstva
gospodarstva,
poduzetništva i obrta za
razdoblje 2017.-2019.

Samostalna služba za
unapređenje poslovne
klime
Kontinuirana
aktivnost

P
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