
Na temelju članka 44. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 
136/12 i 15/15), članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), i članka 32. stavka 2. Statuta Hrvatskog zavoda 
za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, br. 28/14 i 24/15), Vlada Republike 
Hrvatske na sjednici održanoj ___________________ donijela je 

 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, Hrvatskom 
zavodu za mirovinsko osiguranje za preuzimanje obveza na teret sredstava 

državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2019. do 2021. 
godine za nabavu IBM središnjeg računala i softvera za potrebe Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje i davanju prethodne suglasnosti ravnatelju 
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora za nabavu 

IBM središnjeg računala i softvera za potrebe Hrvatskog zavoda za 
mirovinsko osiguranje s tvrtkom Croz d.o.o. 

 
I. 

Daje se suglasnost Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, Hrvatskom 
zavodu za mirovinsko osiguranje za preuzimanje obveza na teret sredstava 
državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2019. do 2021. godine za 
nabavu IBM središnjeg računala i softvera u ukupnom iznosu od 15.472.507,84 kn  
i to u 2019. godini u iznosu od 12.927.780,04 kn s PDV-om, u 2020. godini u 
iznosu od 1.272.363,90 kn s PDV-om i u 2021. godini u iznosu od 1.272.363,90 kn 
s PDV-om. 
 

II. 
Daje se prethodna suglasnost ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje za sklapanje ugovora na temelju provedenog postupka javne nabave 
IBM središnjeg računala i softvera za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje, za razdoblje od 36 mjeseci, s tvrtkom CROZ d.o.o. za informatičku 
djelatnost, Lastovska 23, Zagreb, OIB: 86132384544, u ukupnoj vrijednosti od 
12.378.006,27 kn, što uvećano za PDV iznosi 15.472.507,84 kn. 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
KLASA:  
URBROJ: 
Zagreb, 
 

 

P R E D S J E D N I K 
 
 

mr. sc. Andrej Plenković 
 
 
 



O B R A Z L O Ž E NJ E 
 
Obzirom da postojeće središnje računalo Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje (HZMO) svojim trenutnim resursima ne zadovoljava budući planirani 
razvoj informacijskog sustava zbog starosti (stavljeno u produkciju 2011. godine) i 
nemogućnosti nadogradnje nužnih resursa na postojeće, planirani su i provedeni 
postupci nabave IBM središnjeg računala te najma i održavanja softvera po ESSO 
uvjetima za potrebe HZMO-a za razdoblje od 36 mjeseci, ukupne procijenjene 
vrijednosti 29.700.000,00 kn bez PDV-a, a podijeljeno na dvije grupe predmeta - 
Grupu A: Najam i održavanje softvera za potrebe HZMO-a, u iznosu od 
17.200.000,00 kn bez PDV-a i Grupu B: Nabava IBM središnjeg računala i 
softvera za potrebe HZMO-a, u iznosu od 12.500.000,00 kn bez PDV-a.   
 
Za grupu B: Nabava IBM središnjeg računala i softvera za potrebe HZMO-a u 
sklopu provedenog otvorenog postupka javne nabave odabrana je ponuda 
ponuditelja CROZ d.o.o. za informatičku djelatnost, Zagreb ukupne vrijednosti 
12.378.006,27 kn bez PDV-a odnosno 15.472.507,84 kn s PDV-om.  
 
Plaćanje je predviđeno u razdoblju od 2019. do 2021. godine i to: u 2019. godini u 
iznosu od 12.927.780,04 kn s PDV-om, u 2020. godini u iznosu od 1.272.363,90 
kn s PDV-om i u 2021. godini u iznosu od 1.272.363,90 kn s PDV-om. 
 
Potrebna sredstva su planirana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 
2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu na pozicijama Ministarstva 
rada i mirovinskoga sustava, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u okviru 
kapitalnog projekta K688056 Informatizacija, skupine računa 4221 Uredska 
oprema i namještaj (Računalna oprema). 
 
Člankom 44. stavkom 2. Zakona o proračunu propisano je da proračunski korisnik 
može preuzeti obveze po ugovoru koji zahtijeva plaćanje u sljedećim godinama uz 
suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija (Narodne novine, br. 87/08, 
136/12 i 15/15). 
 
Slijedom navedenog, točkom I. Prijedloga odluke daje se suglasnost Ministarstvu 
rada i mirovinskoga sustava, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za 
preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 
razdoblju od 2019. do 2021. godine za nabavu IBM središnjeg računala i softvera 
u ukupnom iznosu od 15.472.507,84 kn i to u 2019. godini u iznosu od 
12.927.780,04 kn s PDV-om, u 2020. godini u iznosu od 1.272.363,90 kn s PDV-
om i u 2021. godini u iznosu od 1.272.363,90 kn s PDV-om. 
 
Nadalje, prema odredbi članka 32. stavka 2. Statuta HZMO-a, ravnatelj HZMO-a 
ne može bez prethodne suglasnosti Upravnog vijeća i Vlade Republike Hrvatske 
poduzimati pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju imovine čija je 
vrijednost veća od 5.000.000,00 kn. 
 
Slijedom navedenoga, točkom II. Prijedloga odluke daje se suglasnost ravnatelju 
HZMO-a za potpisivanje Ugovora za nabavu IBM središnjeg računala i softvera za 
potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s tvrtkom CROZ d.o.o. za 
informatičku djelatnost Broj: V - 20/2018 - Grupa B.  

 


