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VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske 
(Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. veljače 
2012. godine donijela 

O D L U K U 

o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora 

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za koordinaciju informatizacije javnog 
sektora (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), određuju se zadaće i sastav Povjerenstva, te uređuju 
i druga pitanja iz djelokruga rada Povjerenstva. 

II. 

U Povjerenstvo se imenuju: 

Milanka Opačić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica 
socijalne politike i mladih, predsjednica Povjerenstva 
mr. se. Neven Mimica, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, član 
prof. dr. se. Branko Grčić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar 
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, član 
doc. dr. se. Željko Jovanović, dr. med., mr. oec, ministar znanosti, obrazovanja 
i sporta, član 
Arsen Bauk, ministar uprave, član 
Orsat Miljenić, ministar pravosuđa, član 
Slavko Linić, ministar financija, član 
prof. dr. se. Rajko Ostojić, dr. med., ministar zdravlja, član 
Ranko Ostojić, ministar unutarnjih poslova, član 
Darko Parić, pomoćnik ministra uprave, član. 

Predsjednica Povjerenstva može, po potrebi, u rad Povjerenstva uključiti i 
predstavnike drugih ministarstava, državnih ureda Vlade Republike Hrvatske, državnih 
upravnih organizacija i ureda Vlade Republike Hrvatske, kao i drugih tijela, institucija i 
ustanova. 
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III. 

Zadaće Povjerenstva su usmjeravanje razvoja i koordinacija svih poslova i 
projekata primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u javnom sektoru, s ciljem 
racionalizacije sustava uz istovremeno povećanje kvalitete javnih usluga, a osobito: 

unaprjeđenje pravnog okvira za razvoj elektroničke uprave; 
razmatranje prijedloga strateških, planskih i provedbenih dokumenata primjene 
informacijske i komunikacijske tehnologije; 
koordinacija provedbe strateških dokumenata Europske unije u ovom području, 
s posebnim naglaskom na Digitalni plan za Europu {Digital Agenda for 
Europe); 
koordinacija i nadzor projekata primjene informacijske i komunikacijske 
tehnologije; 
usvajanje standarda planiranja i upravljanja projektima primjene informacijske 
i komunikacijske tehnologije; 
usvajanje standarda za elektroničku komunikaciju; 
uspostava zajedničke informacijske i komunikacijske infrastrukture; 
uspostava jedinstvenog sustava za razmjenu podataka; 
uspostava središnjeg sustava za identifikaciju i autentikaciju za pristup 
elektroničkim uslugama; 
unaprjeđenje elektroničkih javnih usluga; 
ostale zadaće koje se odnose na unaprjeđenje primjene informacijske i 
komunikacijske tehnologije u javnom sektoru. 

IV. 

Ovlašćuje se Povjerenstvo da za operativnu provedbu zadaća iz točke III. ove 
Odluke osniva radne skupine. 

Povjerenstvo koordinira rad radnih skupina, te im daje odgovarajuće smjernice 
za rad. 

U ime Povjerenstva, Darko Parić, član Povjerenstva, operativno koordinira 
radne skupine. 

Povjerenstvo će nakon obavljenih zadaća iz točke III. ove Odluke predložiti 
Vladi Republike Hrvatske odgovarajuće akte kojima će se osigurati provedba pojedinih 
projekata. 

VI. 

Stručne i administrativne poslove za rad Povjerenstva obavlja Ministarstvo 
uprave. 
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VII. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa: 022-03/12-01/04 
Urbroj: 5030104-12-1 

Zagreb, 2. veljače 2012. 

Loran Milanović 


