
Vlada Republike Hrvatske 

 

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 

101/1998, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 

održanoj 25. svibnja 2007., donijela 

O D L U K U 

o uspostavi i pružanju usluga zajedničkih servisa 

sustava računalno-komunikacijske mreže javnopravnih tijela 

-  d r u g i  p r o č i š ć e n i  t e k s t  –  

 

I. 

Vlada Republike Hrvatske ovlašćuje Financijsku agenciju za uspostavljanje sustava 

računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave, (u daljnjem tekstu: HITRONet) te 

pružanje zajedničkih servisa (mrežnih i aplikativnih) tijelima državne uprave. 

 Pod sustavom HITRONet podrazumijeva se: 

- mrežno-komunikacijska infrastruktura u javnopravnim tijelima; 

- infrastruktura potrebna za priključivanje sustava HITRONet na infrastrukturu 

davatelja elektroničkih komunikacijskih usluga. 

Pod uspostavom sustava HITRONet podrazumijeva se izgradnja, nadzor, upravljanje i 

održavanje sustava HITRONet u skladu sa sljedećim dokumentima: 

- Hrvatska u 21. Stoljeću – Informacijska i komunikacijska tehnologija; 

- Projektna dokumentacija za Projekt HITRONet; 

- Program e-Hrvatske 2007; 

- Nacionalni program informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj; 

- Strategija Programa One-Stop-Shop (HITRO.HR); 

- Strategija razvoja elektroničke uprave u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2009. do 

2012. godine. 

HITRONet nije sustav za pružanje javnih elektroničkih komunikacijskih usluga. 

 

II. 

 Naručitelj sustava HITRONet jest Središnji državni ured za e-Hrvatsku u ime Vlade 

Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: HITRONet). 

 Isporučitelj sustava HITRONet je Financijska agencija (u daljnjem tekstu: Isporučitelj). 

 Naručitelj i Isporučitelj sustava sklapaju ugovor o uspostavi sustava HITRONet i 

pružanju zajedničkih servisa javnopravnim tijelima. 

 Naručitelj će posebnim ugovorom regulirati odnose s nacionalnim središtem za 

meĎusobnu razmjenu internetskog prometa (CIX)  u Republici Hrvatskoj. 

 Naručitelj će posebnim ugovorom registrirati AS broj i nezavisni skup IP adresa 

isključivo za potrebe sustava HITRONet pri europskom regionalnom internet registru (European 

Regional Internet Registry – RIPE NCC). 



 Naručitelju se omogućuje 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. 

III. 

Na temelju projektne dokumentacije HITRONet, Isporučitelj će izvršiti detaljnu snimku 

postojećeg stanja HITRONet, te poštujući potrebe sigurnosti sustava, izraditi izvedbeni projekt s 

pratećom financijskom projekcijom sustava HITRONet. 

 

IV. 

Republika Hrvatska jest vlasnik sustava HITRONet. 

 

V. 

 Korisnici sustava HITRONet, u smislu ove Odluke su: Hrvatski sabor, Vlada Republike 

Hrvatske, Ured Predsjednika Republike Hrvatske te druga javnopravna tijela. 

 

VI. 

 Isporučitelj je dužan primjenjivati nacionalne i meĎunarodne norme, otvorene standarde i 

protokole prijenosa podataka odobrene od strane Naručitelja. 

 

VII. 

 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 HITRONeta, 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 

VIII. 

 Isporučitelj se obvezuje osigurati zahtijevanu kvalitetu podrške HITRONet-u. Isporučitelj 

se obvezuje financirati temeljni sustav HITRONet u skladu s projektnom dokumentacijom. 

 

IX. 

 Sredstva za uspostavu i održavanje zajedničkog dijela HITRONet-a osiguravaju se iz 

sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, u razdjelu Središnjeg državnog ureda za e-

Hrvatsku. 

 

X. 

 Sredstva za korištenje priključka pojedinog javnopravnog tijela na zajednički dio 

HITRONet mreže, kao i dijela mreže koji se koristi isključivo za potrebe spajanja pojedinog 

javnopravnog tijela osiguravaju se u odgovarajućim razdjelima tih tijela. 



XI. 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 


