
Prijedlog 
 
 
 
 
 
  Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člankom 10. stavkom 2. točkom 12. Zakona o 
javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014), Vlada Republike 
Hrvatske je na sjednici održanoj _____________ godine donijela  

 
 
 
 

O D L U K U 
 

o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije 
za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

 
 
 
 

I. 
 

  Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske, kao osnivač Hrvatske akademske i 
istraživačke mreže - CARNet (u daljnjem tekstu: CARNet), ovlašćuje CARNet da Hrvatskom 
zavodu za mirovinsko osiguranje pruži pomoć vezanu uz razvoj, izgradnju i održavanje 
infrastrukture te mrežnih servisa informacijskog sustava, u cilju daljnjeg razvoja i primjene 
internetskih tehnologija radi efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanja usluga građanima Republike 
Hrvatske. 

 
II. 

 
  S obzirom na strategijsku važnost informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za 
mirovinsko osiguranje te neadekvatnog stanja sustava računalno-komunikacijske mreže tijela 
državne uprave i javnih ustanova, CARNet kao ustanova čija je djelatnost od posebnog 
interesa za Republiku Hrvatsku i koja posjeduje potrebnu informacijsko-komunikacijsku 
infrastrukturu, svojim iskustvom i znanjem pružit će potrebnu pomoć Hrvatskom zavodu za 
mirovinsko osiguranje. 

 
III. 

 
  Pružanje pomoći iz točke I. ove Odluke Hrvatski zavod za mirovinsko 
osiguranje i CARNet detaljnije će utvrditi pisanim putem u obliku sporazuma. 
 
  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i CARNet dužni su u realizaciju 
pružanja pomoći uključiti Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, te Ministarstvo uprave, 
kao nositelja informacijskog sustava državne uprave i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
sporta, kao nositelja prava osnivača nad CARNetom. 
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IV. 

 
  Financijska sredstva za realizaciju poslova iz ove Odluke osigurana su u iznosu 
od 1.070.000 kuna u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu, unutar 
Razdjela 086 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Glave 08620 Hrvatski zavod za 
mirovinsko osiguranje, na aktivnosti A688026 Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda 
za mirovinsko osiguranje, podskupini 323 Rashodi za usluge, te projekcijama proračuna za 
2016. i 2017. godinu na skupini 32 Materijalni rashodi. 
 
  Prilikom izrade državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i 
projekcija za 2017. i 2018. godinu, sredstva za realizaciju poslova iz ove Odluke bit će 
planirana na novoj aktivnosti unutar Razdjela 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 
na računu 21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, te će se za isti iznos 
umanjiti sredstva u Razdjelu 086 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Glavi 08620 
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. 
 

V. 
 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
Zagreb, 
 
 
 PREDSJEDNIK 
 
 
 Zoran Milanović 
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O b r a z l o ž e n j e 

 
 
 
 Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet je ustanova čija je djelatnost od 
posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koja raspolaže potrebnom informacijsko-
komunikacijskom infrastrukturom i znanjem te koja može pružiti potrebnu pomoć Hrvatskom 
zavodu za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) budući da postojeća 
informacijsko-komunikacijska infrastruktura kojom navedena ustanova raspolaže nije 
prikladna podloga za postizanje svih ciljanih rezultata informatičkog povezivanja svih 
lokacija Zavoda. 
 
 Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske kao osnivač CARNeta omogućava 
suradnju na području razvoja, izgradnje i održavanja infrastrukture te mrežnih servisa 
informacijskog sustava mirovinskog osiguranja s ciljem što skorijeg ostvarivanja ciljanih 
učinaka informatičkog povezivanja. 
 
 Ovom Odlukom se određuje da će se međusobni odnosi između Zavoda i CARNeta 
detaljnije urediti sporazumom. Sporazum neće biti naplatne naravi, odnosno CARNet svoje 
sudjelovanje neće naplatiti te se na isti ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi. 
Uspostava informatičkog povezivanja provodit će se postupno, na način da će se pojedinačne 
lokacije Zavoda priključivati u CARNet mrežu, dinamikom koju dogovore Zavod i CARNet, 
a sukladno spremnosti lokacija i raspoloživim resursima Zavoda i CARNeta, što će određivati 
dinamiku snižavanja troškova trenutnog povezivanja lokacija Zavoda.  
 
 Financijska sredstva za realizaciju poslova iz Odluke o suradnji osigurana su u 
Državnom proračunu za 2015. godinu unutar razdjela 086 Ministarstvo rada i mirovinskog 
sustava, glava 20 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, na aktivnosti A688026 
Administracija i upravljanje, podskupini 323 Rashodi za usluge i projekcijama za 2016. i 
2017. godinu na skupini 32 Materijalni rashodi. Prilikom izrade Državnog proračuna za 2016. 
i projekcija za 2017. i 2018. godinu sredstva za realizaciju poslova iz ove Odluke bit će 
osigurana na novoj aktivnosti unutar razdjela 080 MZOS na RKP 21852 CARNet, a za isti će 
se iznos smanjiti sredstva na razdjelu 086 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Glava 20 
HZMO.  
 
 Slijedom navedenog, predlaže se Vladi Republike Hrvatske donošenje ove Odluke. 


