
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
28. ožujka 2002. godine, donijela

ODLUKU

o uspostavi i pružanju usluga zajedničkih servisa 
sustava računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave

I.

Vlada Republike Hrvatske ovlašćuje Financijsku agenciju za uspostavljanje 
sustava računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave, (u daljnjem tekstu: RKM 
TDU), te pružanje usluga zajedničkih servisa (mrežnih i aplikativnih) tijelima državne 
uprave.

Pod sustavom RKM TDU podrazumijeva se:

- mrežno-komunikacijska infrastruktura u tijelima državne uprave;
infrastruktura potrebna za priključivanje sustava RKM TDU na infrastrukturu 
davatelja telekomunikacijskih usluga.

Pod uspostavom sustava RKM TDU podrazumijeva se izgradnja, nadzor, 
upravljanje i održavanje sustava RKM TDU u skladu sa slijedećim dokumentima:

Hrvatska u 21. stoljeću - Informacijska i komunikacijska tehnologija;
Projektna dokumentacija za Projekt RKM TDU.

II.

Naručitelj sustava RKM TDU je Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: 
Naručitelj).

Isporučitelj usluga sustava RKM TDU je Financijska agencija (u daljnjem 
tekstu: Isporučitelj)

Projektnu dokumentaciju za Projekt RKM TDU, kao specifikaciju zahtjeva u 
ime Naručitelja, Isporučitelju će podnijeti Ured za internetizaciju.

Naručitelj i Isporučitelj sustava sklapaju ugovor o uspostavi sustava RKM 
TDU i pružanju usluga zajedničkih servisa tijelima državne uprave.
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Naručitelj će posebnim ugovorom regulirati odnose s:

- davateljem usluge povezivanja pojedinih točaka RKM TDU u jedinstvenu 
komunikacijsku infrastrukturu (logičke privatne korisničke VPN mreže za 
prijenos govora i podataka);

- davateljem usluge priključka sustava RKM TDU na javni Internet;
- javnim telekomunikacijskim operatorom, za potrebe pristupa udaljenih 

korisnika.

III.

Na temelju projektne dokumentacije RKM TDU, Isporučitelj će izvršiti 
detaljnu snimku postojećeg stanja RKM TDU, te poštivajući potrebe sigurnosti sustava, 
izraditi izvedbeni projekt s pratećom financijskom projekcijom sustava RKM TDU.

IV.

Isporučitelj je i vlasnik sustava RKM TDU.

V.

Korisnici sustava RKM TDU, u smislu ove Odluke su: Hrvatski sabor, Vlada 
Republike Hrvatske, Ured Predsjednika Republike Hrvatske, tijela državne uprave, 
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Gradski zavod za automatsku obradu podataka Grada 
Zagreba, Financijska agencija te svi županijski uredi i Grad Zagreb.

VI.

Naručitelj je ovlašten je za određivanje smjernica tehnološkog razvoja tijela 
državne uprave.

Ured za intemetizaciju, prema zahtjevima Naručitelja, informatički oblikuje i 
daje detaljne tehnološko idejne smjernice u obliku standarda i preporuka za razvoj RKM 
TDU.

VII.

Isporučitelj je zadužen za realizaciju projekta RKM TDU.

S ciljem koordinacije aktivnosti oko uspostave sustava i pružanja usluga 
zajedničkih servisa RKM TDU, Isporučitelj, na prijedlog Ureda za intemetizaciju osniva 
Savjet za RKM TDU. U njegovom se sastavu nalaze jedan predstavnik Vlade Republike 
Hrvatske, devet predstavnika korisnika RKM TDU te dva predstavnika Financijske 
agencije. Način rada Savjeta propisuje se Poslovnikom.
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Isporučitelj je nadležan za provođenje zacrtanih smjernica u idejno-tehničko 
rješenje.

U odnosu prema podizvoditeljima sustava RKM TDU Isporučitelj nastupa kao 
integrator sustava.

Detaljna pravila o ustrojavanju i radu RKM TDU sustava određuju se 
Pravilnikom.

VIII.

Korisnici sustava sudjeluju u razvoju i implementaciji sustava RKM TDU 
preko svojih predstavnika u Savjetu RKM TDU pri Financijskoj agenciji te neposredno 
preko osobe odgovorne za komunikaciju, koordinaciju i primjenjivanje standarda RKM 
TDU, koju je dužan imenovati svaki korisnik RKM TDU.

Tijela državne uprave (u daljnjem tekstu: TDU) se u pravilu brinu za svoju 
unutarnju mrežu (intranet).

TDU mogu održavanje i nadzor nad unutarnjom mrežom prepustiti RKM 
TDU.

Razvoj unutarnje mreže TDU odvija se sukladno smjernicama i standardima 
Ureda za intemetizaciju.

Mrežno povezivanje između RKM TDU i TDU u nadležnosti je Isporučitelja.

IX.

Isporučitelj se obvezuje osigurati primjerenu podršku RKM sustavu i to kako u 
organizacijskom pogledu, osnivanjem samostalne ustrojstvene jedinice unutar sustava 
Financijske agencije, tako i pogledu kadrovskog ekipiranja, sukladno pravilima koje 
određuje Naručitelj, nabave potrebne opreme i smještavanjem sustava u prostor koji 
zadovoljava propisane uvjete rada.

Isporučitelj se obvezuje financirati temeljni sustav RKM TDU. Pod pojmom 
temeljnog sustava podrazumijeva se:

- priključak svakog čvora RKM TDU na jedinstvenu komunikacijsku 
infrastrukturu unajmljenu od davatelja usluge, sukladno Elaboratu za uspostavu 
RKM TDU:
podsustav za zajednički pristup Internetu i njegov priključak na javni Internet; 
podsustav zajedničkih servisa - mrežnih i aplikativnih;
podsustav za pristup udaljenih korisnika i njegov priključak na javnu 
telekomunikacijsku mrežu;
podsustav sigurnosti sustava RKM TDU;
podsustav nadzora i upravljanja sustavom RKM TDU;
podsustav za pomoć korisnicima (help-desk).
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O ostalim servisima te troškovima uspostavljenog sustava, sklopit će se 
dodatak osnovnom ugovoru iz točke II. ove Odluke.

X.

Isporučitelj se obvezuje da u polugodišnjim vremenskim intervalima izvješćuje 
Vladu Republike Hrvatske i Ured za intemetizaciju o obavljenim poslovima te podastre 
planove za naredno vremensko razdoblje.

Naručitelj i Ured za intemetizaciju očituju se na predmetno izvješće u pogledu 
usklađenosti sa smjernicama predviđenog razvoja RKM TDU sustava.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 650-03/02-01/03
Urbroj: 5030118-02-1

Zagreb, 28. ožujka 2002.

PREDSJEDNIK

Ivica Račan


