
 

 

 

          PRIJEDLOG 

 

 

 

 Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 

novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s člankom 4. stavkom 3. Zakona o središnjem 

registru osiguranika (Narodne novine, br. 159/13 i 39/18) Vlada Republike Hrvatske je na 

sjednici održanoj ____________ 2018. godine, donijela 

 

 

 

O D L U K U 
 

O POTVRĐIVANJU IZMJENA I DOPUNE STATUTA 

SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA 

 

 

  

I. 
 

 Potvrđuju se Izmjene i dopuna Statuta Središnjeg registra osiguranika, koje je 

Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika donijelo na sjednici održanoj 20. lipnja 

2018. godine.               

 

 

II. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim 

novinama. 

 

 

 

 

Klasa:  

Urbroj:  

 

Zagreb, 

 

                       Predsjednik 

 

 

 

                                                              mr. sc. Andrej Plenković  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

 Uredbom o osnivanju Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine, br. 101/99 i 

83/12) osnovan je Središnji registar osiguranika u pravnom obliku ustanove, izvorno za 

provedbu poslova tehničko-administrativne potpore reformiranog mirovinskog sustava, u 

dijelu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje. 

Zakonom o Središnjem registru osiguranika (Narodne novine, br. 159/13 i 39/18) 

propisan je pravni položaj, tijela, poslovanje, ovlasti i poslovi iz djelokruga REGOS-a, 

način vođenja registra te druga pitanja značajna za poslovanje Središnjeg registra 

osiguranika. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Središnjem registru osiguranika 

(Narodne novine, broj 39/18) nametnuo je potrebu usklađivanja Statuta Središnjeg registra 

osiguranika (Narodne novine, br. 83/14, 60/15, 62/17 i 77/17 – pročišćeni tekst) i to u dijelu 

koji se odnosi na: 

- postupak donošenja osnovnog općeg akta REGOS-a, Statuta Središnjeg registra 

osiguranika te 

- nadležnosti vezane uz poslove, povezivanje po službenoj dužnosti i raspored uplata 

doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje po 

osiguranicima. 

Zakonom o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne 

sigurnosti (Narodne novine, broj 54/13) i Zakonom o Središnjem registru osiguranika, 

Središnji registar osiguranika je određen Pristupnom točkom (Access Point) za elektroničku 

razmjenu podataka u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti (EESSI). Središnji 

registar osiguranika će obavljati poslove pristupne točke za povezivanje s pristupnim 

točkama drugih država članica Europske unije za potrebe koordinacije sustava socijalne 

sigurnosti, koja se provodi izravnom primjenom europskih uredbi za koordinaciju sustava 

socijalne skrbi. Središnji registar osiguranika je sukladno Sporazumu o dodjeli bespovratnih 

sredstava temeljem instrumenata za povezivanje Europe (CEF) – Sektor telekomunikacije, 

Sporazum br. INEA/CEF/ICT/A2016/1193226 proveo aktivnosti vezane uz osiguranje svih 

preduvjeta za početak provođenja elektroničke razmjene informacija o socijalnoj sigurnosti.  

Za brzu, učinkovitu i kvalitetnu uspostavu te provođenje naprijed navedene aktivnosti 

potrebna su specifična znanja, kao i odgovarajuća organizacija rada. Ovim izmjenama i 

dopunom Statuta Središnjeg registra osiguranika predlaže se uvođenje zasebne ustrojstvene 

jedinice – Samostalne službe informatičko tehničke podrške koja bi bila izravno odgovorna 

čelniku ustanove, odnosno ravnatelju REGOS-a. 

Samostalna služba informatičko tehničke podrške obavljala bi poslove upravljanja 

informacijsko-komunikacijskim sustavom REGOSA-a, informatičko-tehničke podrške, 

projektiranja i informatizacije definiranih poslovnih procesa u suradnji s outsourcing 

partnerima, upravljanja informatičkim projektima i održavanja pristupne točke za 

elektroničku razmjenu podataka u sustavu socijalne sigurnosti. 

 Nastavno, nomotehnički je uređen tekst Statuta Središnjeg registra osiguranika u 

dijelu koji se odnosi na poslove Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika kako bi se 

izbjeglo ponavljanje sadržajno identičnog teksta u različitim člancima Statuta.  

 Sukladno odredbama Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17) ravnatelj, 

u svojstvu osobe ovlaštene za vođenje poslova poslodavca, odgovoran za zakonitost rada 

Središnjeg registra osiguranika, sukladno Zakonu o ustanovama (Narodne novine, br. 

76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) te Statutu Središnjeg registra osiguranika, ovlašten je 

odlučivati o pravima radnika iz radnog odnosa, što uključuje  postupanje u svoj 

cjelokupnosti te je, u tom smislu, nomotehnički uređena predmetna ovlast ravnatelja.  

 Također izmjenama i dopunom Statuta Središnjeg registra osiguranika  propisana je 

obveza usklađivanja općih akata sa odredbama Izmjena i dopune Statuta Središnjeg registra 



 

 

 

osiguranika, a do donošenja općih usklađenih akata ostaju na snazi i na odgovarajući se 

način primjenjuju postojeći akti Središnjeg registra osiguranika, ako nisu u suprotnosti sa 

ovim Izmjenama i dopunom Statuta.  

 

 Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika je na svojoj 157. sjednici, održanoj 

20. lipnja 2018. godine donijelo Izmjene i dopunu Statuta Središnjeg registra osiguranika te 

se, slijedom navedenog, predlaže Vladi Republike Hrvatske da donese predmetnu odluku. 

 

   Po potvrđivanju Vlade Republike Hrvatske Izmjena i dopune Statuta Središnjeg 

registra osiguranika, iste će se objaviti u Narodnim novinama. 

 

  

 


