
                     
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DONJA MOTIČINA 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 008-01/21-01/1 

URBROJ: 2149/05-05/21-1 

Donja Motičina, 15. siječnja 2021. godine 

 

 Na temelju članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. 

travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju 

takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/ EZ (u nastavku teksta: Opća 

Uredba o zaštiti podataka) te članka 45. Statuta Općine Donja Motičina („Službeni glasnik“ 

Općine Donja Motičina, broj: 1/18) općinski načelnik Općine Donja Motičina dana 15. siječnja 

2021. godine, donosi 

O D L U K U 

o imenovanju službenika za zaštitu podataka 

Članak 1. 

Ovom Odlukom o imenovanju službenika za zaštitu podataka (u daljnjem tekstu: Odluka) 

voditelj obrade podataka Općina Donja Motičina sa sjedištem u Donjoj Motičini, Matije Gupca 

62 a, 33513 Donja Motičina, OIB:05744763826 ( u daljnjem tekstu: Voditelj obrade podataka) 

kao tijelo javne vlasti koje prikuplja i obrađuje osobne podatke pojedinaca imenuje službenika 

za zaštitu podataka. 

Članak 2. 

Službenikom za zaštitu podataka imenuje se Mateja Prelog, mag. iur, pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Donja Motičina.  

Članak 3. 

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu podataka na radnom mjestu su:  

- telefon : 031/606-116, 

- e mail: opcina@donja-moticina.hr 

- adresa i poštanski broj: Matije Gupca 62 a, Donja Motičina. 

Članak 4. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće poslove: 

mailto:opcina@donja-moticina.hr


- informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu 

o njihovim obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka te drugim odredbama Unije ili države 

članice o zaštiti podataka, 

 

- vodi brigu o zakonitosti obrade podataka u smislu poštivanja odredaba Zakona o provedbi 

Uredbe o zaštiti podataka i Opće uredbe o zaštiti podataka te drugih odredaba Unije ili države 

članice o zaštiti podataka, 

 

- pruža sve informacije ispitanicima glede svih pitanja povezanih s obradom osobnih podataka 

i ostvarivanja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka, 

 

- pruža savjete kada je to zatraženo glede procjene učinka na zaštitu podataka i praćenja njezina 

izvršavanja u skladu s člankom 35. Opće uredbe o zaštiti podataka, 

 

- surađuje  nadzornim tijelima, 

 

-djeluje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo u pitanjima glede obrade što uključuje i 

prethodno savjetovanje iz članka 36. Opće uredbe o zaštiti podataka te savjetovanje prema 

potrebi o svim drugim pitanjima, 

 

- obavlja i druge poslove u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi 

uredbe o zaštiti podataka. 

 

Članak 5. 

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju dužnosti vodi računa o riziku povezanom s 

postupcima obrade i uzima u obzir ponudu, opseg, kontekst i svrhu obrade.  

Članak 6. 

Službenik za zaštitu podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje 

sazna u obavljanju dužnosti, a navedena obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti. 

Članak 7. 

Utvrđuje se da zadaće i dužnosti imenovanog službenika za zaštitu podataka nisu u sukobu 

interesa sa poslove koje imenovani obavlja u okviru redovnog djelokruga njegova rada jer ne 

sudjeluje u odlučivanju o svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka. 

Članak 8. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka svoje dužnosti i zadaće obavljati će neovisno.  

Članak 9. 

Ova Odluka dostavlja se Agenciji za zaštitu osobnih podataka. 



Članak 10. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine 

Donja Motičina“.                                                                    

 

                                            

           OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                                               Željko Kovačević, v.r. 

 


