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Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 

broj 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s točkom II. stavkom 3. Odluke o osnivanju 

Nacionalnog Vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za 

kibernetičku sigurnost („Narodne novine“, broj: 61/16) Vlada Republike Hrvatske je na 

sjednici održanoj ___ __________ 2017. godine donijela 

 

 

 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

 

 

 

Prihvaća se Izvješće o  osnivanju i početku rada Nacionalnog vijeća za kibernetičku 

sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost, u tekstu koji je Vladi 

Republike Hrvatske dostavio Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, aktom, KLASA: 023-

01/17-01/25, URBROJ: 50439-03/21-17-60 od 04. srpnja 2017. godine. 
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Zagreb, 
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        mr. sc. Andrej Plenković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIJEDLOG 

 

OBRAZLOŽENJE 

uz Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o osnivanju i početku rada  

Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke  

koordinacije za kibernetičku sigurnost 

 

Vlada Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 07. listopada 2015., donijela Odluku o 

donošenju Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti i Akcijskog plana za provedbu 

Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti (Klasa: 022-03/15-07/81, UrBroj: 50301-09/09-

15-5). Spomenuta Odluka, Strategija i Akcijski plan objavljeni su u Narodnim novinama, 

broj; 108/2015 od 09. listopada 2015. godine.  

U svrhu praćenja provedbe navedene Strategije i Akcijskog plana, Strategijom je predviđeno 

osnivanje međuresornog tijela – Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost (dalje u tekstu: 

Vijeće), kojem su povjeravaju, između ostalih, i određene zadaće vezane uz upravljanje u 

kibernetičkim krizama. Kao podrška radu Vijeća, predviđeno je osnivanje manjeg (također, 

međuresornog) tijela, s operativno-tehničkim zadaćama – Operativno-tehničke koordinacije 

za kibernetičku sigurnost (dalje u tekstu: Koordinacija). 

S obzirom na izneseno, Odlukom Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/15-04/527, 

Urbroj: 50301-09/09-16-4 od 08. lipnja 2016. godine, osnovani su Vijeće i Koordinacija 

(Odluka je objavljena u „Narodnim novinama“, broj: 61/16 – dalje u tekstu: Odluka). 

Sukladno točki II. stavku 3. Odluke, Vijeće podnosi Vladi Republike Hrvatske godišnje 

izvješće o svom radu i radu Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost, 

najkasnije do prvog kvartala tekuće godine, za prethodnu godinu. 

Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika, članova i zamjenika članova 

Vijeća, Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 16. veljače 2017. godine, 

nakon čega je uslijedilo i imenovanje članova i zamjenika članova Koordinacije.    

S obzirom da su Vijeće i Koordinacija započeli s radom u prvom kvartalu 2017. godine, 

slijedom čega je izostalo podnošenje godišnjeg izvješća o njihovom radu u 2016. godini, 

Vladi Republike Hrvatske podnosi se prvo izvješće Vijeća u kojem su opisane aktivnosti 

vezane uz osnivanje i početak rada Vijeća i Koordinacije. 

 

Vezano uz tekst Izvješća koji se dostavlja Vladi Republike Hrvatske, radi prihvaćanja, ističe 

se da je isti usvojen je na sjednici Vijeća održanoj 13. lipnja 2017. godine, a u postupku 

njegova usvajanja sudjelovala su sva tijela koja imaju svoje predstavnike u Vijeću (Ured 

Vijeća za nacionalnu sigurnost, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo vanjskih i 

europskih poslova, Ministarstvo uprave, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, 

Ministarstvo obrane, Ministarstvo pravosuđa, Sigurnosno-obavještajna agencija, Zavod za 

sigurnost informacijskih sustava, Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija, 

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska akademska i istraživačka mreža - Nacionalni 

CERT, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Hrvatska narodna banka, 

Agencija za zaštitu osobnih podataka). 

 

 


