
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

novine“, broj 150/2011, 119/2014 i 93/2016), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 

održanoj ________ 2017. godine donijela 

 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

 

 

1. Prihvaća se Nacrt Memoranduma o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i 

IBM Hrvatska d.o.o. u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i 

obrta aktom, klase: 023-01/17-01/227, urbroja: 526-02-02-01-01/1-17-7, od 20. listopada 

2017. godine. 

 

2. Ovlašćuje se potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica gospodarstva, 

poduzetništva i obrta, dr.sc. Martina Dalić, da u ime Vlade Republike Hrvatske, potpiše 

Memorandum iz točke 1. ovoga Zaključka. 

 

 

 

 

 

Klasa: 

Urbroj: 

Zagreb,  

 

 

 

       PREDSJEDNIK 

mr.sc. Andrej Plenković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

Memorandum o razumijevanju potpisuje se između Vlade Republike Hrvatske i tvrtke IBM 

Hrvatska d.o.o. s ciljem unapređenja globalne konkurentnosti Republike Hrvatske te njezinog 

poslovnog i ulagačkog okruženja.  

 

Ovaj se cilj planira ostvariti poticanjem otvaranja novih poduzeća i osnaživanjem 

istraživačkih i razvojnih aktivnosti u Republici Hrvatskoj, okupljanjem stručnjaka koji će 

analizirati potrebe industrije, te sudjelovanjem u postupcima stvaranja novih prototipova i 

proizvoda koji će se razviti u alate sutrašnjice za potrebe lokalnih, regionalnih i globalnih 

korisnika koji posluju u različitim industrijama.  

 

Znanost, inovacije i tehnologija glavni su pokretači održivog rasta i konkurentnosti te je 

potreban institucionalan pristup radi poticanja gospodarskog rasta kroz tehnologiju i 

obrazovanje.  

 

Imajući u vidu navedeno, Vlada Republike Hrvatske izražava interes za osnivanjem 

Kognitivnog analitičkog inovacijskog centra (u daljnjem tekstu: CIAC) u Republici Hrvatskoj 

kao ključnog analitičkog/kognitivnog centra u središnjoj i istočnoj Europi. 

 

Vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i IBM 

Hrvatska d.o.o. ima namjeru ući u dugotrajnu suradnju usmjerenu na primjenu metoda 

podatkovnih znanosti i kognitivnih tehnologija na korisnike u različitim industrijama, s ciljem 

sudjelovanja u gospodarskoj aktivnosti visoko rastućeg tržišta analize podataka, privlačenja i 

zadržavanja kvalificirane radne snage, osnivanja regionalnog epicentra visokokvalificiranih 

talenata, pokretanja gospodarskog razvoja i poboljšanja zapošljavanja.  

Vlada Republike Hrvatske ima za cilj da CIAC pruži obuku u kognitivnim vještinama, 

provede procjenu kognitivne korisničke vrijednosti, razvije i implementira mogućnosti izrade 

prototipa i razvije odnosno implementira kognitivna rješenja.  

Cilj tvrke IBN Hrvatska d.o.o. u okviru ovog Memoranduma je istražiti i raspraviti iskustva i 

mogućnosti vezane uz uspjeh centra u područjima kao što su: osoblje i stručnost za obuku i 

prijenos vještina za analitiku i kognitivne resurse, pristup analitici i kognitivnoj tehnologiji 

(uključujući Watson), pristup i angažiranje istraživačkih mogućnosti kao i razvoj edukativnog 

kurikularnog programa za analitiku i kognitivne vještine. 

 

Zaključkom se prihvaća tekst Memoranduma o razumijevanju između Vlade Republike 

Hrvatske i IBM Hrvatska d.o.o. u tekstu koji je dostavilo Ministarstvo gospodarstva, 

poduzetništva i obrta te se ovlašćuje se potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica 

gospodarstva, poduzetništva i obrta, dr.sc. Martina Dalić, da u ime Vlade Republike Hrvatske, 

potpiše Memorandum.  

 



Za potpisivanje i prihvaćanje Memoranduma nije potrebno osigurati financijska sredstva u 

državnom proračunu Republike Hrvatske. 

 

Ovaj Memorandum stupa na snagu danom posljednjeg potpisa svih potpisnika i vrijedi 90 

dana od tog datuma. 

 



 

Memorandum o razumijevanju 

između  

Vlade Republike Hrvatske  

i 

IBM Hrvatska d.o.o. 
 

I. Svrha 

A. Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: VRH) koju predstavlja Ministarstvo gospodarstva, 

poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: MINGPO), zastupano po dr.sc. Martini Dalić, potpredsjednici 

Vlade i ministrici, izražava svoj interes za razvoj Kognitivnog analitičkog inovacijskog centra (eng. 

Cognitive Analytics Innovation Centre, u daljnjem tekstu: CAIC) u svrhu poticanja gospodarskog rasta i 

razvoja inovacija u Hrvatskoj.  

 

VRH je zainteresirana za unaprjeđivanje globalne konkurentnosti Republike Hrvatske te njezinog 

poslovnog i ulagačkog okruženja. Inovativni, visokotehnološki proizvodi i djelatnosti ključni su za razvoj 

gospodarstva utemeljenog na znanju. Znanost, inovacije i tehnologija glavni su pokretači održivog rasta i 

konkurentnosti. Potreban je institucionalan pristup radi poticanja gospodarskog rasta kroz tehnologiju i 

obrazovanje. Republika Hrvatska namjerava poticati otvaranje novih poduzeća osnaživanjem istraživačkih 

i razvojnih aktivnosti u Republici Hrvatskoj i okupljanjem stručnjaka koji će analizirati potrebe industrije, 

te sudjelovanjem u postupcima stvaranja novih prototipova i proizvoda koji će se razviti u alate sutrašnjice 

za potrebe lokalnih, regionalnih i globalnih korisnika koji posluju u različitim industrijama.  

 

VRH je prepoznala inovacije, a posebno kognitivnu tehnologiju, kao ključne strateške inicijative. 

Republika Hrvatska ima za cilj postati predvodnik u tehnološkim inovacijama i korištenju kognitivnih 

mogućnosti za potrebe ubrzanja nacionalnog razvoja, kao i regionalnog ekosustava.  

 

VRH također namjerava pomoći razvoju vještina potrebnih u Kognitivnoj eri kako bi se time stvorili 

visokokvalitetni, dobro plaćeni poslovi i spriječilo iseljavanje mladih talentiranih ljudi. MINGPO također 

namjerava omogućiti sektoru da nastavi rasti poticanjem lokalnih start-up tvrtki, omogućavajući širenje 

postojećim tvrtkama i privlačeći međunarodne IT tvrtke da ulažu u Republiku Hrvatsku. 

  

Svrha ovog Memoranduma o razumijevanju (u daljnjem tekstu: MoR) je utvrditi razumijevanja i namjere 

Dionika vezane uz suradnju između VRH-a i IBM Hrvatska d.o.o. (u daljnjem tekstu svaki zasebno: 

Dionik, a zajedno: Dionici) koje mogu doprinijeti razvoju hrvatskog gospodarstva, kao i razvoju inovacija 

u Republici Hrvatskoj. Dionici će međusobno podijeliti svoja iskustva kako bi se postigao taj cilj. 

 

Očekuje se da će ova inicijativa pomoći u poticanju razvoja širokog ekosustava za kognitivno računarstvo. 

Ova inicijativa će biti dizajnirana tako da koristi od nje ima obrazovna infrastruktura, kao i infrastruktura 

javne uprave, uključujući i moguća poboljšanja u učinkovitosti i produktivnosti.  

 

Ova inicijativa će omogućiti hrvatskim studentima, programerima i poduzetnicima pristupanje globalnom 

ekosustavu partnera i poduzeća koja su već utvrdila kognitivnu tehnologiju kako globalni standard za 

računarstvo naredne generacije.  

 

Imajući u vidu gore navedeno, VRH je zainteresiran za osnivanje CAIC-a u Republici Hrvatskoj kao 

ključnog analitičkog/kognitivnog centra u Središnjoj i Istočnoj Europi.    

 

 

 



 

Stoga će Dionici osnovati Rukovodeći tim s definiranim kontaktnim točkama / voditeljima imenovanim od 

strane VRH-a i IBM-a koji će koordinirati uključene stručnjake i raditi na postizanju ciljeva koji su 

opisani u ovom MoR-u. Rukovodeći tim će organizirati timove niže razine za koje se bude smatralo da su 

potrebni u svrhu daljnjeg istraživanja ključnih ciljeva ovog projekta kako je opisano niže. 

 

B. Dionici izražavaju sljedeće općenite namjere:  

 

Vlada Republike Hrvatske kroz MINGPO i IBM (Dionike) ima namjeru ući u dugotrajnu suradnju 

usmjerenu na primjenu metoda podatkovnih znanosti i kognitivnih tehnologija na korisnike u različitim 

industrijama, pri tome isporučujući različita rješenja kako bi:  

• Sudjelovali u gospodarskoj aktivnosti visoko rastućeg tržišta analize podataka/kognitivnog tržišta  

• Privukli i zadržali kvalificiranu radnu snagu 

• Osnovali regionalni epicentar visokokvalificiranih talenata 

• Pokretali gospodarski razvoj  

• Poboljšali zapošljavanje 

 

S tim u vezi, VRH ima za cilj da Centar: 

 

• Pruži obuku u kognitivnim vještinama 

• Provede procjenu kognitivne korisničke vrijednosti  

• Razvije / implementira mogućnosti izrade prototipa  

• Razvije / implementira kognitivna rješenja  

 

te u skladu s time, VRH definira sljedeće: 

 

• CAIC, uključujući zadatke, ciljeve, vodeća načela  

• Operativni model  

• Go-To-Market model, uključujući definiciju tržišta, generiranje potražnje i prodaje/ispunjenja  

• Organizacijski model  

• Upravljačku strukturu  

 

Molimo da se uzme u obzir da gore navedeno predstavlja općenite koncepte.  

 

Predloženi vremenski raspored: 

 
U roku 30 dana od dana potpisivanja ovog MoR-a, raspraviti područja koja su ovdje opisana kroz radionice, 

razmjenu dokumenata i/ili sastanke, pri čemu VRH ima cilj da se CAIC službeno pokrene u roku koji će se 

naknadno usuglasiti. 

II. Namjere i izvještavanja Dionika  

 

Vlada Republike Hrvatske namjerava: 

 

• Omogućiti potrebno vodstvo, resurse i pažnju za razvoj plana, poslovnog slučaja i poslovnog 

modela 

• Omogućiti dugotrajnu podršku CAIC-a za otvorenu suradnju. 

Istražiti mogućnosti podrške za omogućavanje hrvatskog jezika za IBM kognitivna rješenja uključujući 

Watson Explorer, kao i za odabrane Watson API-e. 

• U cijelosti angažirati svoja relevantna ministarstva i agencije za podršku kako bi se postupak 

završio u dogovorenom vremenskom razdoblju, te kako bi se pojednostavio postupak povezan uz 

faktore za omogućavanje i financiranje dugotrajne podrške CAIC-u. 

 



 

Područja koja će razmotriti VRH: 

 

• Upravljanje i predanost uspjehu 

• Postrojenja i upravljanje 

• Akademska podrška i obuka  

• Upravljanje talentima 

• Financiranje programa/projekta 

• Razvoj poslovnog ekosustava (Start-up zajednica) 

 

Sve obavijesti se dostavljaju osobi za kontakt VRH- a i MINGPO-a: 

 

Zdenko Lucić, 

Ravnatelj 

Agencija za investicije i konkurentnost  

 

 

IBM Hrvatska d.o.o. namjerava: 

 

Istražiti i raspraviti iskustva i mogućnosti vezane uz uspjeh centra u područjima kao što su: 

• osoblje i stručnost za obuku i prijenos vještina za analitiku i kognitivne resurse 

• pristup analitici i kognitivnoj tehnologiji (uključujući Watson) 

• pristup i angažiranje istraživačkih mogućnosti  

• razvoj edukativnog kurikularnog programa za analitiku i kognitivne vještine 

 

Područja koja će razmotriti IBM: 

 

• Upravljanje i predanost uspjehu  

• Pristup analitičkoj i kognitivnoj tehnologiji  

• Osoblje za potrebe analitičkih/kognitivnih resursa 

• Razvoj kurikuluma za akademsku zajednicu 

• Lab Advocate program 

• Program poduzetništva i akademski program 

• Svjesnost i promicanje centra  

 

 

 

Sve obavijesti IBM-u dostavljaju se osobi za kontakt IBM-a:  

 

Damir Zec 

Country Leader, IBM Hrvatska d.o.o. 

Adresa: Miramarska 23, 10000 Zagreb, Hrvatska 

Telefon:   +385 1 6308 536 

Mobitel:   +385 91 6308 536 

E-mail:     damir.zec@hr.ibm.com 

IBM Hrvatska d.o.o. je trgovačko društvo valjano registrirano prema hrvatskom pravu i dio je grupacije 

IBM (IBM). IBM ulaže u visokokvalitetne poslovne vrijednosti i strateška tržišta kao što su analitika 

velikih podataka, cloud computing i kognitivno računarstvo. Ove mogućnosti posvećene su rješavanju 

potreba klijenata i društva 

 

 

 

 

 



 

III. Implementacija 

Treba naglasiti da je MoR živući dokument i kao takav će biti podložan izmjenama tijekom 

implementacije kako bi što bolje ostvario svoju svrhu. 

 

IV. Datum stupanja na snagu, trajanje, izmjene i otkaz 

Ovaj MoR stupa na snagu danom posljednjeg potpisa svih Dionika i očekuje se da traje 90 dana od tog 

datuma. Dionici, međutim, mogu donijeti pisanu odluku o produljenju tog razdoblja. Nadalje, ovaj MoR 

može biti izmijenjen ili dopunjen uz pisani pristanak svih Dionika. Svaki Dionik u bilo koje vrijeme može 

otkazati ovaj MoR, no to mora učiniti uz prethodnu pisanu obavijest ostalim Dionicima barem 30 dana 

unaprijed.  

 

V. Ostale odredbe  

 

A. Ništa u ovom MoR-u ni na koji način nema prednosti niti utječe na ostale ugovore ili sporazume 

sklopljene između Dionika prije ili nakon sklapanja ovog MoR-a. Ništa u ovom MoR-u se ne 

može tumačiti kao isključiva poslovna suradnja. Nijedan Dionik neće snositi odgovornost drugom 

Dioniku ovog MoR-a za štetu (uključujući izgubljenu zaradu) nastalu u tijeku ispunjavanja odredbi 

ovog MoR-a. 

B. Dionici su posebno suglasni da ovaj MoR ne stvara pravne obveze bilo koje vrste niti obveze za 

bilo kojeg Dionika te ne daje nikakva prava trećim stranama. Dionici nastupaju samostalno i ovim 

se MoR-om ne stvara partnerstvo, zajedničko ulaganje niti posredništvo bilo koje vrste, niti 

zastupstvo bilo koje druge vrste između Dionika. Ovaj MoR ne sprječava nijednog Dionika da 

iskaže namjeru ili provodi slične aktivnosti samostalno ili u suradnji s trećim stranama. Sve 

namjere, ciljevi i/ili aktivnosti IBM-a definirani u ovom MoR-u mogu se provoditi prema 

nahođenju IBM-a od strane bilo koje pravne osobe i organizacije globalne grupe IBM. 

C. Svaka strana izričito potvrđuje da je ovlaštena (prema pravu primjenjivom na stranu i/ili 

dokumentima o ustrojstvu ili internim propisima) sklopiti ovaj MoR. VRH će izvijestiti IBM o 

primjenjivim pravilima i osigurati da pregovori i aktivnosti dogovorene s IBM-om neće dovesti do 

sukoba sa takvim pravilima i da neće dovesti do diskvalifikacije IBM-a u mogućim postupcima 

javne nabave. Ovaj nema namjeru utjecati na odluke Vlade Republike Hrvatske vezano uz 

primjenu postupaka javne nabave i odabir dobavljača, te isti moraju biti provedeni u skladu sa 

svim primjenjivim propisima i odredbama o integritetu.  

D. Na ovaj MoR se primjenjuje pravo Republike Hrvatske. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

U potvrdu navedenog, mjerodavni predstavnici Dionika potpisuju ovaj MoR čime on stupa na snagu. 

 

Ovaj MoR je potpisan u 2 (dva) identična primjerka, po 1 (jedan) za svaku stranu. 

 

Klasa: 

Ur.broj:  

 
 

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE 

  

______________________________ 

             (potpis) 

Ime:   dr.sc. Martina Dalić 

Funkcija:  Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta 

 

Datum:  ______________________________ 

 

 

IBM Hrvatska d.o.o. 

 ______________________________ 

             (potpis) 

Ime:     Damir Zec 

Funkcija: Country Leader, IBM Hrvatska d.o.o. 

Datum:   ______________________________ 

 
 

 

  


