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Gradonačelnik je 20. ožujka 2018. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 1. Pokreće se priprema Projekta: Usklađenje poslovanja Grada Rijeke s Općom uredbom o 
zaštiti podataka, General Data Protection Regulation (GDPR), koja stupa na snagu 25.5. 2018. 
godine.  
 2. Osniva se Projektni tim koji će raditi na pripremi Projekta: 

• Doris Šajn, službenica za zaštitu osobnih podataka, voditeljica Kabineta 
gradonačelnika 

• Danijel Antonić, viši savjetnik za informacijsku sigurnost Zavoda za informatičku 
djelatnost 

• Sanja Marušić – Baričević, savjetnica za pravne i kadrovske poslove u Odjelu za 
gradsku samoupravu i upravu 

• Ivana Bebek, viša stručna suradnica za pripremu Kolegija gradonačelnika i sjednica 
Gradskoga vijeća u Uredu Grada  

• Nenad Lazarić, ravnatelj Direkcije za informatičke sustave u Zavodu za informatičku 
djelatnost 

• Natalija Tasev, viša referentica za ekonomske poslove u Zavodu za informatičku 
djelatnost 

 3. Za voditelja Projektnog tima imenuje se Službenica za zaštitu osobnih podataka Doris 
Šajn, a za zamjenika voditelja Danijel Antonić, viši savjetnik za informacijsku sigurnost Zavoda za 
informatičku djelatnost Grada Rijeke. 
 4. Zadužuje se projektni tim da do kraja 2018. godine realizira Fazu I. i Fazu II. Projekta (iz 
prijedloga ovog zaključka) te predloži Gradonačelniku Plan aktivnosti za usklađenje Grada Rijeke s 
Općom uredbom o zaštiti podataka  
 5. Za nadzor i izvještavanja Gradonačelnika o provođenju planiranih aktivnosti zadužuju se 
pročelnica Ureda Grada, Verena Lelas-Turak i pročelnik Zavoda za informatičku djelatnost Željko 
Jurić. 
 6. Zadužuju se sva upravna tijela Grada Rijeke, komunalna i trgovačka društva i ustanove 
da u djelokrugu svojih nadležnosti surađuju s članovima projektnog tima iz točke 2. ovog zaključka. 
 7. Upućuje se sva komunalna i trgovačka društva i ustanove Grada Rijeke na nužnost 
usklađenja poslovanja s Općom uredbom o zaštiti podataka koja će se primjenjivati u Republici 
Hrvatskoj od dana 25. svibnja 2018. godine. 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

Dostaviti:  
1. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak 
2. Zavod za informatičku djelatnost, n/r Željka Jurića 
3. Projektnom timu, članovima svima 
4. Pročelnicima odjela gradske uprave, svima 
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Pravo na zaštitu osobnih podataka temeljno je ljudsko pravo zajamčeno člankom 37.1. Ustava 
Republike Hrvatske (NN br. 85/10). Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i 
ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.  
Temeljem ustavne odredbe o zaštiti osobnih podataka donesen je Zakon o zaštiti osobnih 
podataka (NN br.: 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12) kao temeljni akt koji u RH uređuje 
prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka te nadzor nad obradom osobnih 
podataka u Republici Hrvatskoj. 
Zakon o zaštiti osobnih podataka sukladan je međunarodnim standardima i načelima zaštite 
osobnih podataka (Direktiva 95/46/EZ o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o 
slobodnom protoku takvih podataka, Konvencija 108 Vijeća Europe za zaštitu osoba glede 
automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatni protokol uz Konvenciju u vezi nadzornih tijela i 
međunarodne razmjene podataka). 
Od podzakonskih akata  koji dodatno reguliraju  područje zaštite osobnih podataka u Republici 
Hrvatskoj su u primjeni: Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih 
podataka (NN br. 105/04) i Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite 
posebnih kategorija osobnih podataka (NN br. 139/04). 
Europska unija je 6. travnja 2016. godine promijenila pravni okvir zaštite podataka zamjenjujući 
dvadeset godina staru Direktivu 95/46/EZ (Direktiva o zaštiti podataka) novim dokumentom 
Općom uredbom o zaštiti podataka (dalje u tekstu „Uredba”, eng. General Data Protection 
Regulation – GDPR) koja će se izravno primjenjivati u zemljama članicama od dana 25. svibnja 
2018. godine. Trenutačno je, do 22. ožujka, u tijeku Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o 
Nacrtu prijedloga zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.   
Iako je novi okvir za zaštitu podataka izgrađen na postojećem zakonodavstvu njegova opsežna 
primjena zahtijeva znatne prilagodbe u najrazličitijim aspektima života i rada svih sudionika, 
pojedinaca i organizacija. Novom će se Uredbom u znatnoj mjeri povećati prava pojedinca na 
zaštitu osobnih podataka koje u svrhu pružanja različitih usluga obrađuju organizacije javnog, 
privatnog, civilnog i akademskog sektora. Zaštita osobnih podataka jedno je od temeljnih prava 
građana Europske unije. 
Grad Rijeka, kao tijelo lokalne uprave, koje u svom opegu rada obrađuje osobne podatke građana,  
ima obvezu uskladiti se s odredbama Opće uredbi o zaštiti podataka. Pitanje ustroja sustava 
upravljanja osobnim podacima, nakon što Uredba stupi na snagu, je multidisciplinarno pitanje. 
Zbog toga, valja mu pristupiti s pravnog, organizacijskog, poslovnog i tehničkog, pogotovu 
informacijsko-komunikacijskog, aspekta. 
Iz navedenog vidljivo je da nam predstoji složeni proces prilagodbe organizacija Uredbi, pri čemu 
je, inicijalno potrebno:   

• definirati zahtjeve koje Uredba (na razini EU) i odgovarajuća nacionalna regulativa 
nakon 25.5.2018. godine stavlja pred organizaciju; 

• utvrditi u kojoj su mjeri ti zahtjevi usklađeni s postojećim stanjem u organizaciji; 
• procijeniti resurse potrebne za ostvarenje potpune sukladnosti organizacije s Uredbom. 

Naročitu pozornost valja obratiti proširenoj definiciji osobnog podatka i nizu novosti u odnosu na 
postojeće zakonodavstvo (bazirano na Direktivi 95/46/EZ) kao što su: globalni doseg, primjena na 
voditelje obrade podataka (eng. „Data Processors“), obaveza pravovremenog prijavljivanja 
sigurnosnih incidenata, uspostava poslovne funkcije Povjerenika za zaštitu osobnih podataka, 
zadovoljenje dodatnih prava vlasnika osobnih podataka, provedba analiza utjecaja na privatnost i 
dr. 

Uredba nameće široki raspon zahtjeva za organizacije koje prikupljaju ili obrađuju osobne podatke, 
uključujući i zahtjev za usklađenost sa šest ključnih načela: 

• zakonitost, poštenost i transparentnost; 

• ograničavanje svrhe - osobni podaci mogu biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite 
svrhe te se ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Daljnja obrada 
podataka u svrhe arhiviranja zbog javnog interesa, u svrhe znanstvenog ili povijesnog 
istraživanja ili u statističke svrhe ne smatra se neusklađenom s prvotnim svrhama; 

• smanjenje količine podataka – osobni podaci trebaju biti primjereni, relevantni i 
ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju; 

• točnost – osobni podaci moraju biti točni i, prema potrebi, ažurni; 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=6988
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=6988


• ograničenje pohrane - osobni podaci moraju biti čuvani u obliku koji omogućuje 
identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni 
podaci obrađuju. Iznimka su osobni podaci koji će se obrađivati isključivo u svrhe 
arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke 
svrhe koji se moraju adekvatno osigurati sukladno Uredbi; 

• cjelovitost i povjerljivost – osobne podatke treba obrađivati na način kojim će se osigurati 
njihova odgovarajuća sigurnost, zaštita od neovlaštene ili nezakonite obrade i od slučajnog 
gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. 

Temeljem navedenog Grad Rijeka je u obavezi uskladiti svoje poslovanje s Općom uredbom o 
zaštiti podataka te predlažemo da se priprema projekta realizira u 3. faze, vlastitim ljudskim 
resursima Grada Rijeke: 
I. Faza : Izrada snimke postojećeg stanja te provedba procjene utjecaja obrada  na 

privatnost i zaštitu osobnih podataka  

Izrađena snimka stanja će u cilju izrade Kataloga podataka i dokumenata koji sadrže osobne 
podatke koje obrađuje Grad Rijeka identificirati: 

• osobne podatke ili podatke koji zajedno čine osobni podatak koji evidentira Grad Rijeka; 
• sredstva pohrane osobnih podataka u Gradu Rijeci i 
• vlasnike osobnih podataka u Gradu Rijeci. 

Pored navedenog utvrditi će se: 
• protok osobnih podataka kroz procese i organizaciju rada Grada Rijeke; 

• prava pristupa osobnim podacima koje posjeduje Grad Rijeka i 
• stupanj zaštite osobnih podataka u Gradu Rijeci. 

Zaključno, procijeniti će se rizici zaštite osobnih podataka u Gradu Rijeci. 
Snimka će obuhvatiti analize: 

1. procesa nastanka, upravljanja i toka podataka; 
2. podatkovnih struktura u svrhu klasifikacije podatka; 
3. usklađenosti pravnih akata; 
4. procesa upravljanja rizicima informacijske sigurnosti; 
5. sigurnosnih aspekata u procesu razvoja informacijskog sustava; 
6. sustava upravljanja kontrolom pristupa podacima,  
7. sustava upravljanja životnim ciklusom elektroničkog identiteta, 
8. sustava sigurnosnih kopija podataka (eng. „back-up“),  
9. sustava nadzora kontrolnih zapisa (eng. „log“,)  

10. tehničkih ranjivosti uključivo sigurnost elektroničkih komunikacija  
11. procesa upravljanja sigurnosnim događajima i incidentima; 
12. postojećih mehanizama zaštite podataka; 
13. zaštite osobnih podataka zaposlenika i njihovih sigurnosnih provjera; 
14. sigurnosnog aspekta odnosa s dobavljačima; 
15. fizičkih aspekata sigurnosti u sigurnosnim zonama. 

 
II. FAZA : Izrada  usporedbe trenutnog stanja prema željenom stanju (GAP analiza) 
Temeljem prikupljenih informacija analizirati će se snimljeno trenutno stanje  u odnosu na stanje 
definirano zahtjevima Uredbe kako bi se utvrdila područja na kojima je nužno djelovanje u cilju 
usklađenja. 
III. FAZA: Izrada prijedloga plana projekta Usklađenja poslovanja Grada Rijeke s Općom 

uredbom o zaštiti podataka  

U svakom području poslovanja u kojem je GAP analiza ukazala na potrebu, definirati će se 
aktivnosti, rokovi i resursi nužni za usklađivanje poslovanja s Uredbom. 
Slijedom navedenog predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese sljedeći 



z a k l j u č a k 
 
1. Pokreće se priprema Projekta:  Usklađenje poslovanja Grada Rijeke s Općom uredbom 

o zaštiti podataka, General Data Protection Regulation (GDPR), koja stupa na snagu 
25.5. 2018. godine.  

2. Osniva se projektni tim koji će raditi na pripremi Projekta: 

• Doris Šajn, službenica za zaštitu osobnih podataka, voditeljica Kabineta 
gradonačelnika 

• Danijel Antonić, viši savjetnik za informacijsku sigurnost Zavoda za informatičku 
djelatnost 

• Sanja Marušić – Baričević, savjetnica za pravne i kadrovske poslove u Odjelu za 
gradsku samoupravu i upravu 

• Ivana Bebek, viša stručna suradnica za pripremu Kolegija gradonačelnika i sjednica 
Gradskoga vijeća u  Uredu grada  

• Nenad Lazarić, ravnatelj Direkcije za informatičke sustave u Zavodu za informatičku 
djelatnost 

• Natalija Tasev, viša referentica za ekonomske poslove u Zavodu za informatičku 
djelatnost 

3. Za voditelja Projektnog tima imenuje se Službenica za zaštitu osobnih podataka Doris Šajn, 
a za zamjenika Danijel Antonić, viši savjetnik za informacijsku sigurnost Zavoda za 
informatičku djelatnost Grada Rijeke. 

4. Zadužuje se projektni tim da do kraja 2018. godine realizira Fazu I. i Fazu II. Projekta te 
predloži Gradonačelniku Plan aktivnosti za usklađenje Grada Rijeke s Općom uredbom o 
zaštiti podataka   

5. Za nadzor i izvještavanja Gradonačelnika o provođenju planiranih aktivnosti zadužuju se  
pročelnica Ureda grada, Verena Lelas-Turak i pročelnik Zavoda za informatičku djelatnost 
Željko Jurić. 

6. Zadužuju se sva upravna tijela Grada Rijeke, komunalna i trgovačka društva i ustanove da 
u djelokrugu svojih nadležnosti surađuju s članovima projektnog tima iz točke 2. ovog 
zaključka. 

7. Upućuje se sva komunalna i trgovačka društva i ustanove Grada Rijeke na nužnost 
usklađenja poslovanja s Općom uredbom o zaštiti podataka koja će se primjenjivati u 
Republici Hrvatskoj od dana 25. svibnja 2018. godine. 
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