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

 
 
 
 

O D L U K U 
 

o davanju suglasnosti za sklapanje Dodatka Ugovoru o pružanju usluga 
centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru 

 
 
 
 

I. 
 

  Daje se suglasnost za sklapanje Dodatka Ugovoru o pružanju usluga 
centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru, u tekstu 
koji je sadržan u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio. 

 
II. 

 
  Ovlašćuje se potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar uprave da, u 
ime Vlade Republike Hrvatske, potpiše Dodatak Ugovoru iz točke I. ove Odluke. 

 
III. 

 
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
Zagreb,  
 
 
 PREDSJEDNIK 
 
 

 mr. sc. Andrej Plenković
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OBRAZLOŽENJE 
 
 

Odlukom o uspostavi i održavanju usluge centraliziranog obračuna plaća i upravljanja 
ljudskim resursima za sva tijela državne uprave (COP I HRM TDU) - Narodne novine, br. 
90/06, od 3. kolovoza 2006. Vlada Republike Hrvatske je Financijskoj agenciji povjerila 
poslove uspostave i podrške informatičkog sustava centraliziranog obračuna plaća i 
upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru. 
 
Na temelju citirane Odluke, Vlada Republike Hrvatske i Financijska agencija su sklopile 
Ugovor o uspostavi i održavanju usluge centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim 
resursima za sva tijela državne uprave, dana 26. ožujka 2009. godine.  
 
Odlukom Vlade Republike Hrvatske o vođenju Registra zaposlenih u državnim i javnim 
službama (Narodne novine, broj 83/10.), od 10. lipnja 2010., Financijskoj agenciji povjereni 
su poslovi uspostave i vođenja Registra. Na temelju citirane Odluke Vlada Republike 
Hrvatske i Financijska agencija su sklopile Ugovor o obavljanju poslova obrade podataka u 
Registru zaposlenih u javnom sektoru, od 3. svibnja 2011. Odlukom Vlade Republike 
Hrvatske o određivanju izvršitelja obrade podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru i 
davanju ovlasti za sklapanje ugovora o obavljanju poslova obrade podataka, od 14. travnja 
2011., Ugovor je potpisao ministar uprave.  
 
S Financijskom agencijom je 29. listopada 2013. sklopljen Ugovor o pružanju usluga 
centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru (dalje u 
tekstu: Ugovor) kojim su objedinjeni poslovi obrade podataka u Registru zaposlenih u javnom 
sektoru, te poslovi uspostave i održavanja sustava centraliziranog obračuna plaća i upravljanja 
ljudskim potencijalima u javnom sektoru. Ugovorom je utvrđeno da će Naručitelj svoja prava 
i obveze utvrđena Ugovorom izvršavati putem Ministarstva financija. Ugovor se primjenjuje 
od 1. veljače 2013., kada je izvršena prva isplata plaća putem sustava Centralnog obračuna 
plaća (plaća za siječanj 2013.). 

 
Za pružanje usluge iz Ugovora utvrđena je cijena u iznosu od 960.000,00 mjesečno, bez 
poreza na dodanu vrijednost (1.200.000,00 kn s porezom na dodanu vrijednost). Naručitelj se 
prema članku 12. stavak 4. Ugovora, obvezao Izvršitelju platiti obveze koje nije platio po 
Ugovoru o obavljanju poslova obrade podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru od 3. 
svibnja 2011. (za razdoblje do zaključno 31. siječnja 2013.), bez plaćanja zateznih kamata, 
iznos od 9.439.500,00 kn, bez poreza na dodanu vrijednost (11.783.642,50 kn, s porezom na 
dodanu vrijednost). 
 
Za prethodno razdoblje važenja Ugovora Financijskoj agenciji osporavana su iskazana 
potraživanja, a 2014. godine plaćen je samo dio iskazanih potraživanja u iznosu od 
14.400.000,00 kn. Ministarstvo financija, Ministarstvo uprave i Financijska agencija, zatražili 
su vještačenje neovisnog stručnjaka radi utvrđivanja opsega izvršenosti ugovorenih usluga i 
rješavanja spornih financijskih obveza.  
 
Prema vještačenju opsega izvršenosti ugovorenih usluga, izvršeno je 89%, temeljem čega 
potraživanje Financijske agencije iznosi 49.128.000,00 kn. Budući da je Financijskoj agenciji 
u 2014. godini plaćeno 14.400.000,00 kn, preostala obveza s osnove pružanja usluga od 
veljače 2013. do studenoga 2016. iznosi 34.728.000,00 kn, te 11.783.642,50 kn neizvršene 
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financijske obveze po Ugovoru o obavljanju poslova obrade podataka u Registru zaposlenih u 
javnom sektoru od 3. svibnja 2011. (za razdoblje do zaključno 31. siječnja 2013.). 
 
Slijedom navedenog, predloženim Dodatkom Ugovoru utvrđuju se financijske obveze iz 
Ugovora za razdoblje do 30. studenog 2016., način podmirenje te prijenos ovlasti za 
izvršavanje prava i obveza u ime Naručitelja s Ministarstva financija na Ministarstvo uprave. 
Financijska agencija odriče se svih drugih potraživanja s osnove Ugovora i obvezuje povući 
prijedlog kojim je pokrenula ovršni postupak.  
 
Sredstva za plaćanje usluga iz Ugovora osiguravana su do 30. ožujka 2016., odnosno do 
donošenja Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016., na poziciji Ministarstva 
financija, a od 1. travnja 2016. osigurana su na poziciji Ministarstva uprave.  
 
Zbog navedenog utvrđuje se plaćanje dijela iznosa s proračunskih stavki Ministarstva 
financija osiguranih u Državnom proračunu za 2016. godinu, a dio iznosa s proračunskih 
stavki Ministarstva uprave osiguranih u Državnom proračunu za 2016. godinu.  
 
Prijedlogom Dodatka utvrđuje se da će Vlada Republike Hrvatske, kao naručitelj, svoja prava 
i obveze utvrđena Ugovorom izvršavati putem Ministarstva uprave. 
 
 
 
 


