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Predmet: Odluka o utvrđivanju ciljeva razvoja elektroničke uprave u tijelima državne
uprave za razdoblje od 2011. do 2015. godine

U prilogu se dostavlja predmetna Odluka, koju je Vlada Republike Hrvatske 
donijela na sjednici održanoj 20. listopada 2011. godine.

Molimo Središnji državni ured za e-Hrvatsku da o donošenju ove Odluke 
izvijesti nadležna tijela državne uprave.

Prilog: 1



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004, 77/2009 i 145/2010), Vlada 
Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. listopada 2011. godine donijela

ODLUKU

o utvrđivanju ciljeva razvoja elektroničke uprave u tijelima državne uprave 
za razdoblje od 2011. do 2015. godine

I.

Ovom se Odlukom utvrđuju ciljevi razvoja elektroničke uprave u tijelima 
državne uprave za razdoblje od 2011. do 2015. godine, rokovi za ostvarenje ciljeva, način 
provedbe, tijela nadležna za koordinaciju provedbe te instrumenti koji će se koristiti za 
koordinaciju provedbe.

II.

Ciljevi razvoja elektroničke uprave u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 
2011. do 2015. godine istovjetni su ciljevima navedenima u sklopu Akcijskoga plana za e- 
upravu za razdoblje od 2011. do 2015. godine, usvojenom od strane Europske komisije, u 
rokovima koji su navedeni za zemlje članice Europske unije, s posebnim naglaskom na:

- razvoju osobnih elektroničkih usluga, uključujući usluge kao što su praćenje 
statusa vlastitog predmeta u javnoj upravi;

— omogućavanju pristupa putem intemeta informacijama o zakonima i drugim 
pravnim aktima, politikama i financiranju;

omogućavanju elektroničkog pristupa osobnim podacima koje o fizičkim 
osobama vode tijela državne uprave te omogućavanju informiranja 
elektroničkim putem, kad su njihovi podaci predmet automatske obrade i 
razmjene podataka.

III.

Zadužuje se Središnji državni ured za e-Hrvatsku za koordinaciju provedbe 
ciljeva razvoja elektroničke uprave, što obuhvaća:

a) provedbu analize postojećih propisa i izradu prijedloga novih propisa za daljnji 
razvoj elektroničke uprave;

b) izradu prijedloga za uspostavu sustava potpore interoperabilnosti nacionalne 
administracije;
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c) uspostavu središnje evidencije informatičkih projekata i resursa tijela državne 
uprave;

d) uspostavu središnjeg kataloga svih evidencija, očevidnika i drugih skupova 
podataka koji se vode u tijelima državne uprave, kao i pripadajućih web 
servisa;

e) uspostavu sustava za praćenje kvalitete informatičkih rješenja u tijelima 
državne uprave.

Rok za provedbu svih aktivnosti iz ove Odluke je 31. prosinca 2012. godine.

Zadužuje se Središnji državni ured za e-Hrvatsku da o provedbi aktivnosti iz 
ove Odluke jednom godišnje ili češće po potrebi izvješćuje Vladu Republike Hrvatske putem 
Vijeća za informatizaciju državne uprave.

IV.

Zadužuju se tijela državne uprave za međusobno usklađivanje planova ulaganja 
u informacijsko-komunikacijske tehnologije tako da u svrhu uspostave interoperabilnosti 
državne uprave:

- u svojim godišnjim planovima nabave informatičkih rješenja i implementacije 
informacijsko-komunikacijske tehnologije naprave procjenu mogućnosti 
korištenja već uspostavljenih rješenja, kao i nadogradnju već uspostavljene 
informacijsko-komunikacijske infrastrukture za druga tijela (npr. portal Moja 
uprava, mreža HITRONet, rješenja za potporu uredskom poslovanju i si.),

o svojim godišnjim planovima nabave informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, kao i eventualnim promjenama u njima, izvijeste Središnji državni 
ured za e-Hrvatsku koji će izraditi objedinjeni godišnji plan informatizacije 
državne uprave, u roku 30 dana od usvajanja državnog proračuna Republike 
Hrvatske.

Zadužuje se Središnji državni ured za e-Hrvatsku da u roku 90 dana od dana 
donošenja ove Odluke pripremi obrasce putem kojih će tijela državne uprave podnositi 
navedene izvještaje.

V.

Zadužuju se tijela državne uprave nadležna za pripremu, upravljanje i 
provedbu pojedinih strateških dokumenata, da pri izradi strateških dokumenata za korištenje 
strukturnih instrumenata Europske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine, a u suradnji s 
tijelom nadležnim za razvoj elektroničke uprave i tijelom nadležnim za koordinaciju 
strukturnih instrumenata, kao jedan od prioriteta korištenja sredstava iz strukturnih 
instrumenata predlažu i provedbu mjera iz Digitalnog plana za Europu i Akcijskog plana za 
elektroničku upravu za razdoblje od 2011. do 2015. godine usvojenih od strane Europske 
komisije.
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Zadužuju se tijela državne uprave za pripremu projekata ulaganja u 
informacijsko-komunikacijske tehnologije za financiranje kroz strukturne instrumente 
Europske unije, za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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