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PREDMET: Konačni prijedlog zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka  

                     - amandmani Vlade 

 

       Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 

pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 196. Poslovnika 

Hrvatskog sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16 i 69/17), Vlada Republike Hrvatske na 

Konačni prijedlog zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka podnosi slijedeće  

 

A M A N D M A N E 

 

 

     Amandman I 

 

U članku 26. stavak 2. mijenja se i glasi:  

 

(2) Video nadzorom mogu biti obuhvaćene prostorije, dijelovi prostorija, vanjska površina 

objekta kao i unutarnji prostor u sredstvima javnog prometa, a čiji je nadzor nužan radi 

postizanje svrhe iz stavka 1. ovog članka. 

 

Obrazloženje: 

U članku 26. stavku 2. dodane su riječi: „kao i unutarnji prostor u sredstvima javnog prometa“ 

s namjerom da se obuhvate i sredstva javnog prometa kojima se obavlja javni prijevoz putnika 

radi sigurnosti i zaštite putnika i imovine, a i samog voznog osoblja.   

 

Amandman II 

 

 U članku 30. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 

(1) Obrada osobnih podataka zaposlenika putem sustava video nadzora može se provoditi 

samo ako su uz uvjete utvrđene ovim zakonom, ispunjeni i uvjeti utvrđeni propisima koji 

reguliraju zaštitu na radu i ako su zaposlenici bili na primjeran način unaprijed obaviješteni o 

takvoj mjeri i ako je poslodavac informirao zaposlenike prije donošenja odluke o postavljanju 

sustava video nadzora.  

   

Obrazloženje: 

U članku 30. stavku 1. riječ: „pojedinačno“ zamijenjena je riječima: „na primjeran način“, iz 

razloga što bi navedena riječ mogla dovesti do mogućeg različitog tumačenja zbog postojanja 

različitih poslovnih procesa koji zahtijevaju različite načine obavijesti upućene zaposlenicima.  
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 Amandman III 

 

 Članak 56. mijenja se i glasi: 

 

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne 

novine“, br. 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11 i 106/12 - pročišćeni tekst), Uredba o načinu 

vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka („Narodne novine“, broj 105/04) i 

Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija 

osobnih podataka („Narodne novine“, broj 139/04). 

 

Obrazloženje:  

Radi činjenice bitno kraćeg razdoblja između donošenja ovog Zakona i njegovog stupanja na 

snagu 25. svibnja 2018. godine, od prvotno očekivanog, te u svrhu pojednostavljenja složene 

pravne situacije koja bi nastala prihvaćenjem prijelaznih i završnih odredbi u predloženom 

obliku, potrebno je propisati stupanje na snagu Zakona u cijelosti dana 25. svibnja 2018. 

godine. Tim danom prestao bi važiti sada važeći Zakon o zaštiti osobnih podataka i 

podzakonski propisi doneseni temeljem tog Zakona.                                                                                             

 

  Amandman IV 

 

 Članak 57. mijenja se i glasi: 

 

Ovaj Zakon objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine. 

 

Obrazloženje:  

Radi činjenice bitno kraćeg razdoblja između donošenja ovog Zakona i njegovog stupanja na 

snagu 25. svibnja 2018. godine, od prvotno očekivanog, te u svrhu pojednostavljenja složene 

pravne situacije koja bi nastala prihvaćenjem prijelaznih i završnih odredbi u predloženom 

obliku, potrebno je propisati stupanje na snagu Zakona u cijelosti dana 25. svibnja 2018. 

godine. Tim danom prestao bi važiti sada važeći Zakon o zaštiti osobnih podataka i 

podzakonski propisi doneseni temeljem tog Zakona.                                                                                             
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                                                                                       mr. sc.  Andrej Plenković 


