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I. Općinski načelnik  
                                                                          

1. 
  

Na temelju članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća, Voditelj 
obrade donosi 
 

O D L U K U 
o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 

 
Članak 1. 

 
Anita Rački, OIB: 99175248015, administrativni referent, imenuje se Službenikom za zaštitu 

osobnih podataka u Općini Skrad. 
 

Članak 2. 
 

Imenovani Službenik za zaštitu osobnih podataka se na primjeren način i pravodobno 
uključuje u sva pitanja u pogledu zaštite osobnih podataka u Općini Skrad.  
 

Članak 3. 
 

Općina Skrad (Voditelj obrade) podupire službenika za zaštitu osobnih podataka u 
izvršavanju zadaća i pruža mu potrebna sredstva za izvršavanje tih zadaća i ostvarivanje pristupa 
osobnim podacima i postupcima obrade te za održavanje njegova stručnog znanja.  

Općina Skrad (Voditelj obrade) ne smije ga razriješiti dužnosti ili kazniti zbog izvršavanja 
njegovih zadaća. Službenik za zaštitu osobnih podataka izravno odgovara najvišoj rukovodećoj 
razini Općine Skrad.  
 

Članak 4. 
 

Službenik za zaštitu osobnih podataka obvezan je tajnošću ili povjerljivošću u vezi s 
obavljanjem svojih zadaća, u skladu s pravom Unije ili pravom Republike Hrvatske.  

Službenik za zaštitu osobnih podataka može ispunjavati i druge zadaće i dužnosti. Voditelj 
obrade ili izvršitelj obrade osigurava da takve zadaće i dužnosti ne dovedu do sukoba interesa.  
 

Članak 5. 
 

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće: 
- informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju  
  obradu o njihovim obvezama, 
- prati poštovanja Uredbe (EU) 2016/679, drugih odredaba Unije te zakona i propisa RH, 
- pruža savjete u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka,  
- surađuje s Agencijom za zaštitu podataka,  
- pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u  
  obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.  
 

Članak 6. 
 

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i 
podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja 
dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka. 
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Članak 7. 
 

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Općine Skrad su:  
- adresa i mjesto rada: J.Blaževića-Blaža 8, 51311 Skrad 
- službeni telefon: 051/810-680 
- službeni fax: 051/810-680 
- službeni e-mail: pisarnica@skrad.hr. 
 

Članak 8. 
 

Ova Odluka je donesena uz suglasnost imenovanog Službenika za zaštitu osobnih podataka.  
 

Članak 9. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenim novinama 
Općine Skrad“ i na mrežnoj stranici Općine Skrad. 
 
KLASA: 004-01/20-01/1 
URBROJ: 2112/04-20-01-01 
U Skradu, 03. siječnja 2020. 
 
                                                                                                             Za Voditelja obrade     
                                                                                                               Općinski načelnik 
                                                                                                       Damir Grgurić, dipl.ing., v.r. 
 

2. 
 
 Na temelju članka 5. stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne 
novine“ broj 70/07, 113/08, 43/09, 130/17 i 114/18) i članka 47. Statuta Općine Skrad («Službene 
novine Primorsko-goranske županije» broj 18/13, 28/13 i 8/14 i „Službene novine Općine Skrad broj 
3/18, 5/18 i 7/18-pročišćeni tekst) na prijedlog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-
goranske županije, Općinski načelnik Općine Skrad donosi 
 

O D L U KU 
o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama,  

štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano 
i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene 

važnosti za Općinu Skrad u 2020. godini 
 

Članak 1. 
 

Donosi se Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca 
(arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama 
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Skrad u 2020. 
godini, izrađen od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. 
 

Članak 2. 
 

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih 
glodavaca čije je planirano organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i 
deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Skrad u 2020. godini sastavni je dio ove Odluke 
i nije predmet objave u „Službenim novinama Općine Skrad“. 
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Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama 
Općine Skrad«. 
 
KLASA: 351-01/20-01/3 
URBROJ: 2112/04-20-01-02 
Skrad, 20. siječnja 2020. 
 

    Općinski načelnik 
                                                                                                                Damir Grgurić, dipl.ing., v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


