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  Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne 

novine, br. 81/13, 113/16 i 69/17), Vlada Republike Hrvatske o Izvješću o radu Agencije za 

zaštitu osobnih podataka za 2016. godinu, daje sljedeće 

 

 

 M I Š L J E N J E  

 

 

  Vlada Republike Hrvatske primjećuje da je u Izvješću, koje je predsjedniku 

Hrvatskoga sabora podnijela Agencija za zaštitu osobnih podataka aktom, klase: 023-03/17-

01/01, urbroja: 567-01/01-17-02, od 27. lipnja 2017. godine, potrebno na strani 29 ispraviti 

naziv tijela i to: ,,Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova“ u „Ministarstvo 

regionalnoga razvoja i fondova Europske unije“, sukladno odredbi članka 2. Zakona o 

ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, 

br. 93/16. i 104/16.). Ista se primjedba na odgovarajući način odnosi na stranicu 38 kod 

navođenja: „Ministarstva rada i mirovinskog sustava“. Također, u cijelom tekstu Izvješća kod 

pozivanja na zakone, predlaže se navesti broj „Narodnih novina“ u kojima je pojedini zakon 

objavljen, kao i brojeve u kojima su objavljene eventualne izmjene i dopune tog zakona. 

 

Vezano za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu, napominje se da je 

člankom 12. stavkom 3. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i 

izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 

119/15), propisano da čelnici obveznika koji su izravno odgovorni Hrvatskome saboru 

dostavljaju navedenu dokumentaciju uz godišnje Izvješće o radu, radi provjere njihova sadržaja. 

Agencija za zaštitu osobnih podataka postupila je sukladno navedenoj obvezi te je uz Izvješće o 

radu za 2016. dostavila i Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu, odnosno popunjen 

Upitnik o fiskalnoj odgovornosti temeljem kojeg je dostavila obrazac Izjave Obavljenom 

formalnom kontrolom navedene dokumentacije utvrđeno je da je na pitanje iz Upitnika br. 39. 

Donesen je plan nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi, dan odgovor NIJE 



PRIMJENJIVO. Međutim, na ovo pitanje potrebno je odgovoriti sa DA ili NE. Naime, oni 

naručitelji koji tijekom godine nisu provodili postupke javne nabave, obvezni su donijeti plan 

nabave i objaviti ga na internetskim stranicama, stoga odgovor NIJE PRIMJENJIVO nije 

prihvatljiv sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11, 83/13 i 

143/13). Ukoliko Agencija za zaštitu osobnih podataka na ovo pitanje ima odgovor NE, nije 

moguće dostaviti Izjavu la, već prema utvrđenim slabostima slijedom navedenog pitanja treba 

dostaviti Izjavu lb. 

 

Napominje se da se navedeno mišljenje daje temeljem obavljene formalne 

kontrole Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu, dok se provjera sadržaja ovih 

izvještaja provodi od strane Hrvatskoga sabora sukladno članku 12. stavku 3. Uredbe o 

sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila. 

 

Osim navedenoga. Vlada Republike Hrvatske nema primjedbi na Izvješće o radu 

Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2016. godinu. 

 

  Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na 

sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Lovru Kuščevića, 

ministra uprave, Darka Nekića, državnog tajnika u Ministarstvu uprave i dr. sc. Mladena 

Nakića, pomoćnika ministra uprave. 

                                  

 

                                                                      PREDSJEDNIK 

                                       

                                                                             mr. sc. Andrej Plenković 

 
 


