
    

           
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINSKI NAĈELNIK 

OPĆINA VOĐINCI 
 

KLASA:032-01/18-01/01 

URBROJ:2188/14-18-02 

VoĊinci, 24.05. 2018. godine 

 

Temeljem ĉlanka 18.a, stavka 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 

103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12-proĉišćeni tekst) i ĉlanka 45. Statuta Općine VoĊinci 

(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 4/18), općinski naĉelnik Općine 

VoĊinci, donio je 

 
 

O D L U K U 

o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 

 
 

Članak 1. 

Ružica Šuker , dipl.iur., proĉelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
VoĊinci, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka Općine VoĊinci. 

 
 

Članak 2. 

Službenik za zaštitu podataka obavlja sljedeće poslove: 
- vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi 

Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji ureĊuju pitanja obrade 

osobnih podataka, 

- upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o 

zaštiti osobnih podataka u sluĉajevima planiranja i radnji koje mogu imati 

utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka, 

- upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim 

zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka, 

- brine o izvršavanju obveza iz ĉlanka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih 

podataka, 

- omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz ĉlanka 19. i 20. Zakona o zaštiti 

osobnih podataka, 

- suraĊuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora 

nad obradom osobnih podataka. 

 
 

Članak 3. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je ĉuvati povjerljivost svih informacija i 

podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a koja obveza traje i nakon prestanka 

obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka. 



 

 
su: 

Članak 4. 

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Općine VoĊinci 
 

- adresa i mjesto rada: Općina VoĊinci,J.J.Strossmayera 198,VoĊinci 

- e- mail:procelnica.vodjinci@gmail.com 

- službeni telefon broj: 032/205-121 

- službeni telefaks broj: 032/205-810
 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti na službenoj 

internetskoj stranici Općine VoĊinci, www.vodjinci.hr 
 

 

OPĆINA VOĐINCI 

 
 

Općinski načelnik 

             Martin Kordić 

 

 

 

http://www.vodjinci.hr/

