
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

Na temelju clanka 30. stavka 2. Zakona 0 Vladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine, br. 101198,15/2000,117/2001,199/2003,30/2004 i 77/2009), Vlada Republike 
Hrvatske je na sjednici odrzanoj 17. lipnja 2010. godine donijela 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke 0 uspostavi i pruzanju usluga zajednickih 
servisa sustava racunalno-komunikacijske mrefe tijela drfavne uprave 

I. 

U Odluci 0 uspostavi i pruzanju usluga zajednickih servisa sustava racunalno
komunikacijske mreie tijela drzavne uprave, klase: 650-03/02-01103, urbroja: 5030118-02-1, 
od 28. ozujka2002. go dine i klase: 650-05/07-02/02, urbroja: 5030104-07-1, od 25. svibnja 
2007. go dine, naziv Odluke mijenja se i glasi: 

"Odluka 0 uspostavi i pruzanju zajednickih serVlsa sustava racunalno
komunikacij ske mreze j avnopravnih tij ela". 

II. 

U tocki 1. stavku 1. rijec: "usluga" brise se. 

U stavku 2. alineji 2. rijec: "telekomunikacijskih" zamJenJuJe se rijeCima: 
"elektronickih komunikacijskih". 

U stavku 3. iza alineje 5. dodaje se alineja 6. koja glasi: 

" Strategija razvoja elektronicke uprave u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 
2009. do 2012. godine". 

Dodaje se stavak 4. koji glasi: 

"HITRONet nije sustav za pruzanje javnih elektronickih komunikacijskih 
usluga.". 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republ ike Hrvatske (Narodne 
novme, br. 101/98, 1512000, 117/2001 , 199/2003 , 3012004 i 7712009), Vlada Republike 
Hrvatske je na sjednici održanoj 17. lipnja 2010. god ine donijela 

ODL U KU 

() izmjenama i dopunama O dluke o uspostavi i pružanju usluga zajedničkih 
se rvisa sustava računalno-komunika cij s ke mreže tij ela državne uprave 

I. 

U Odluci o uspostavi i pružanju usluga zajedničkih servisa sustava računaJno
komunikacijske mreže tijela državne uprave, klase: 650-03 /02-01/03 , urbroja: 5030118-02-1 , 
od 28. ožujka 2002. godine i klase: 650-05/07-02/02, urbroja: 5030104-07-1 , od 25. svibnja 
2007. godine, naziv Odluke mijenja se i glasi: 

"Odluka o uspostavi i pružanju zajedničkih servisa sustava računalno
komunikacijske mrežejavnoprav.nih tijela". 

ll. 

U točki f. stavku I. riječ : "usluga" briše se. 

U stavku 2. alineji 2. riječ: "telekomunikacijskih" zamjenjuje sc riječima: 
"elektroničkih komunikacijskih". 

U slavku 3. iza alineje 5. dodaje se alineja 6. koja glasi : 

" Strategija razvoja elektroničke uprave II Republic i Hrvatskoj za razdoblje od 
2009. do 2012. godine". 

Dodaje se stavak 4. koji glas i: 

"HITRONet nije sustav za pružanje javnih elektroni čkih komunikacijskih 
usluga.". 
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III. 

U tocki II. stavku 3. rijec: "usluga" brise se. 

Dodaje se stavak 6. koji glasi: 

"NaruCitelju se omogucuJe da za potrebe HITRONet-a koristi elektronicke 
komunikacijske kapacitete trgovackih drustava u veCinskom vlasnistvu Republike Hrvatske 
kojima djelatnost elektronickih komunikacijskih mreza i usluga nije primarna djelatnost.". 

IV. 

U tocki III. rijec: "postivajuCi" zamjenjuje se rijecju: "postujuci". 

V. 

U tocki V. rijeCi: "druga tijela jayne vlasti" zamjenJuJu se rijeCima: "druga 
javnopravna tijela", iza kojih se stavlja tocka te brise ostatak recenice. 

VI. 

Tocka VII. mijenja se i glasi: 

"Korisnici sustava sudjeluju u razvoju i primjeni HITRONet-a putem 
imenovanih predstavnika u Vijecu korisnika HITRONet-a. Vijece korisnika HITRONet-a je 
tijelo sastavljeno od po jednog predstavnika svakog korisnika. 

Vijece korisnika HITRONet-a raspravlja 0 potrebama korisnika HITRONet-a, 
o uporabi i planovima razvoja HITRONet-a, te predlaze NaruCitelju potrebne mjere tehnicke i 
organizacijske prirode vezane uz razvoj i uporabu HITRONet-a s gledista korisnika. 

Clana Vijeca korisnika HITRONet-a imenuje ovlastena osoba korisnika putem 
obrasca koji propisuje NaruCitelj.". 

VII. 

Tocka VIII. mijenja se i glasi: 

"IsporuCitelj se obvezuje osigurati zahtijevanu kvalitetu podrske HITRONet-u. 
IsporuCitelj se obvezuje financirati temeljni sustav HITRONet u skladu s projektnom 
dokumentacij om." . 
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III. 

U točki II. stavku 3. riječ: "usluga" briše se. 

Dodaje se stavak 6. koji glasi: 

"Naručitelju se omogucuJe da za potrebe HITRONet-a koristi elektroničke 
komunikacijske kapacitete trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske 
kojima djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga nije primarna djelatnost.". 

IV. 

U točki III. riječ: "poštivajući" zamjenjuje se riječju: "poštujući". 

V. 

U točki V. riječi: "druga tijela javne vlasti" zamjenjuju se riječima: "druga 
javnopravna tijela", iza kojih se stavlja točka te briše ostatak rečenice. 

VI. 

Točka VII. mijenja se i glasi: 

"Korisnici sustava sudjeluju u razvoju i primjeni HITRONet-a putem 
imenovanih predstavnika u Vijeću korisnika HITRONet-a. Vijeće korisnika HITRONet-a je 
tijelo sastavljeno od po jednog predstavnika svakog korisnika. 

Vijeće korisnika HITRONet-a raspravlja o potrebama korisnika HITRONet-a, 
o uporabi i planovima razvoja HITRONet-a, te predlaže Naručitelju potrebne mjere tehničke i 
organizacijske prirode vezane uz razvoj i uporabu HITRONet-a s gledišta korisnika. 

Člana Vijeća korisnika HITRONet-a imenuje ovlaštena osoba korisnika putem 
obrasca koji propisuje Naručitelj.". 

VII. 

Točka VIII. mijenja se i glasi: 

"Isporučitelj se obvezuje osigurati zahtijevanu kvalitetu podrške HITRONet-u. 
Isporučitelj se obvezuje financirati temeljni sustav HITRONet u skladu s projektnom 
dokumentacij om." . 
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VIII. 

Tocka IX. mijenja se i glasi: 

"Sredstva za uspostavu i odrZavanje zajednickog dijela HITRONet-a 
osiguravaju se iz sredstava drzavnog proracuna Republike Hrvatske, u razdjelu Sredisnjeg 
ddavnog ureda za e-Hrvatsku.". 

IX. 

Tocka X. mijenja se i glasi: 

"Sredstva za koristenje prikljucka pojedinog javnopravnog tijela na zajednicki 
dio HITRONet mreze, kao i dijela mreze koji se koristi iskljuCivo za potrebe spajanja 
pojedinogjavnopravnog tijela osiguravaju se u odgovarajuCim razdjelima tih tijela.". 

X. 

Tocka x'a brise se. 

XI. 

U cijelom tekstu Odluke flJeCl: "sustav HITRONet" u odredenom padezu 
zamjenjuju se rijecju: "HITRONet" u odgovarajucem padezu, a rijeCi: "tijela ddavne uprave" 
u odredenom padezu rijecima: "javnopravna tijela" u odgovarajucem padezu, osim u tocki V. 

Klasa: 
Urbroj : 

Zagreb, 

XII. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja. 

650-05/07 -02/02 
5030104-10-1 

17. lipnja2010. 
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VIII. 

Točka IX. mijenja se i glasi: 

"Sredstva za uspostavu i održavanje zajedničkog dijela HITRONet-8 
osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, II razdjelu Središnjeg 
državnog ureda za e-Hrvatsku. fl, 

IX. 

Točka X. mijenja se i glasi : 

"Sredstva za korištenje priključka pojedinog javnopravnog tijela na zajedn i čki 

dio HITRONet mreže, kao i dijela mreže koji se koristi i sklj uči vo za potrebe spajanja 
pojedinogjavnopravnog tijela osiguravaju se II odgovarajućim razdjelima tih tij ela.". 

X. 

Točka X.a briše sc. 

XI. 

U cijelom tekstu Odluke riječi: "sustav HITRONet" II određenom padežu 
zamjenjlUu se riječju: "HITRONet" II odgovarajućem padežu. a riječi: "tijela državne uprave" 
II određenom padežu riječima: "javnopravna tijela" u odgovarajućem padežu, osim II točki V. 

Klasa: 
Urbroj: 

Zagreb, 

XII. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja~ 

650-05/07-02/02 
5030104·10·1 

17. lipnja 2010. 

DSJ~ 
a Kosor, dipl. iu 



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

Na temelju clanka 30. stavka 3. Zakona 0 Vladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine, br. 101 /98, 15/2000, 11712001, 199/2003, 3012004 i 77/2009), Vlada Republike 
Hrvatske je na sjednici oddanoj 17. lipnja 2010. go dine donijela 

ZAKLJUCAK 

1. Zaduzuje se Sredisnji ddavni ured za e-Hrvatsku da za potrebe HITRONet-a 
koristi elektronicke komunikacijske kapacitete trgovackih drustava u veCinskom vlasnistvu 
Republike Hrvatske kojima djelatnost elektronickih komunikacijskih mreza i usluga nije 
primarna djelatnost. 

2. Zaduzuju se trgovacka drustva iz tocke 1. ovog Zakljucka prijavljivati 
Sredisnjem ddavnom uredu za e-Hrvatsku izgradene elektronicke komunikacijske kapacitete, 
te mu omogueiti nadzor vee izgradenih elektronickih komunikacijskih kapaciteta. 

3. Zaduzuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da, u suradnji sa 
Sredisnjim drzavnim uredom za e-Hrvatsku, u roku od 60 dana, izradi Prijedlog odluke 0 

izdvajanju elektronickih komunikacijskih kapaciteta iz vlasnistva trgovackih drustava iz tocke 
1. ovog Zakljucka. 

4. Zaduzuje se Sredisnji ddavni ured za e-Hrvatsku da 0 ovom Zakljucku 
izvijesti trgovacka drustva iz tocke 1. ovog Zakljucka. 

Klasa: 
Urbroj: 

Zagreb, 

650-05/1 0-01/08 
5030104-10-1 

17. lipnja2010. 

~r~tanka Kosor, dip!. iur, 

j;p."'~ - )~. 

'-

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o V ladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine, br. 101 /98, 1512000, 117/2001, 199/2003 , 30/2004 i 7712009), Vlada Republike 
Hrvatske je na sjednici održanoj 17, lipnja 20 l O. god ine donijela 

ZAKLJUČAK 

1. Zadužuje se Središnji državni ured za e·Hrvatsku da za potrebe I-IITRONet-a 
koristi e l ektroničke komunikacijske kapacitete trgovačkih društava tl veći ns kom vlasništvu 
Republike Hrvatske kojima djelatnost elektroničkih kom unikacijskih mreža i usluga nije 
primarna djelatnost. 

2. Zadužuju se trgovačka društva iz točke I. ovog Zaključka prijav lj ivati 
Središnjem državnom uredu za e-Hrvatsku izgrađene elektroničke komunikacijske kapac itete, 
te mu omoguć i ti nadzor već izgrađenih elektroni čkih komunikacijskih kapaciteta. 

3. Zadužuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da, u suradnji sa 
Središnjim državnim uredom za e-Hrvatsku, u roku od 60 dana, izrad i Prijedlog odluke o 
izdvajanju elektroničkih komunikac ijskih kapaciteta iz vlasništva trgovačkih društava iz točke 
l. ovog Zak ljučka . 

4. Zadužuje se Središnji d ržavni ured za e-Hrvatsku da o ovom Zaključku 

izvijesti trgovačka društva iz točke I . ovog Zaključka. 

Klasa: 
Urbroj: 

Zagreb, 

650-05/10-0 1/08 
5030104-10-1 

17. lipnja 2010. 

\ !.rlđranka Kosor, dipi. iur. 

~ 




