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Na temelju članka 28. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj: 15/09, 7/10, 11/10,
4/12, 2/13, 14/13, 13/18) Župan Zadarske županije dana, 10. siječnja 2019. godine d o n o s i

 

PRAVILNIK

o organizaciji i financiranju županijskih natjecanja i smotri učenika

osnovnih i srednjih škola Zadarske županije

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se svrha županijskih natjecanja i smotri, organizacija županijskih natjecanja i smotri,
nagrađivanje učenika i mentora sudionika županijskih natjecanja i smotri te financiranje županijskih natjecanja i
smotri.

Članak 2.

Natjecanje je pravilima određen postupak iskazivanja sposobnosti, vještina i znanja učenika pisanim ili usmenim
oblicima, pojedinačno ili u skupini.

Smotra je predstavljanje postignuća u vještinama i umijećima učenika.

Članak 3.

Na natjecanjima i smotrama sudjeluju učenici kao pojedinci ili članovi određene skupine koji se ističu znanjem,
vještinama ili sposobnostima u skladu s programom i pravilima pojedinog natjecanja ili smotre. Natjecati se mogu
redoviti učenici osnovnih i srednjih škola Zadarske županije u skladu s načelom slobode izbora svakog učenika.
Pod istim uvjetima na natjecanjima mogu sudjelovati i učenici s teškoćama kojima organizator natjecanja
osigurava primjerene tehničke uvjete sudjelovanja.

Na natjecanjima i smotrama sudjeluju i mentori. Mentor je učitelj, nastavnik ili stručni voditelj koji priprema i
prati jednog ili više učenika na natjecanju ili smotri.

Članak 4.

Svrha Županijskih natjecanja i smotri je predstavljanje rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija
učenika i njihovih mentora u određenom području, kao i poticanje i motiviranje na sudjelovanje te međusobno
natjecanje učenika i natjecanje učenika sa samim sobom.

Članak 5.

Provođenje natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola koordinira Agencija za odgoj i obrazovanje,
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i
strukovnim društvima i udrugama i Zadarska županija.  

Agencija za odgoj i obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, svake godine,
odlučuju o kategorijama, odnosno disciplinama natjecanja i smotri uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti
i obrazovanja.

Zadarska županija može organizirati i druge kategorije natjecanja i smotri uz prethodnu suglasnost župana.

 

II. ORGANIZACIJA ŽUPANIJSKIH NATJECANJA I SMOTRI
Č
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Članak 6.

Organizatori natjecanja i smotri na županijskoj razini su Zadarska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu
i šport i škole domaćini.

Škole domaćine županijskih natjecanja i smotri u pravilu predlažu ravnatelji osnovnih i srednjih škola.  

Odluku o organizaciji natjecanja i smotri donosi pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport
Zadarske županije.                                         

Natjecanja i smotre mogu imati jednog ili više suorganizatora. Suorganizator natjecanja iz prirodnih predmeta je
Zajednica tehničke kulture, a suorganizator natjecanja školskih športskih klubova osnovnih i srednjih škola je
Županijski savez školskog športa Zadarske županije.

Članak 7.

Županijska natjecanja i smotre provode županijska provedbena povjerenstva i županijska prosudbena
povjerenstva. Članovi županijskih provedbenih i prosudbenih povjerenstava moraju biti uzorni i stručni ljudi koji
se moraju pridržavati uputa i pravila pojedinih natjecanja ili smotri i koji ni na koji način se smiju biti u sukobu
interesa. 

Članak 8.

Županijska provedbena povjerenstva imenuje pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport Zadarske
županije na prijedlog voditelja županijskih stručnih vijeća.

Županijsko provedbeno povjerenstvo sastoji se od predsjednika povjerenstva i dva člana. Županijsko provedbeno
povjerenstvo mora dostaviti Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i šport Zadarske županije popis pozvanih
učenika na županijsko natjecanje i smotru i izvješće o provedenom županijskom natjecanju i smotri te sve
potrebne podatke, uključujući broj učenika koji su sudjelovali na natjecanju ili smotri. Izvješće o provedenom
natjecanju i smotri moraju dostaviti i državnom povjerenstvu. Popis pozvanih učenika i izvješće dostavlja se u
roku koji je naznačen u pravilima za svako pojedino natjecanje i smotru, a koja su sastavni dio Kataloga
natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske i Pravila i upute za
organizaciju i provedbu natjecanja učenika strukovnih škola.

Katalog iz ovog članka donosi Agencija za odgoj i obrazovanje za svaku kalendarsku godinu.

Pravila i upute iz ovog članka donosi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za svaku
kalendarsku godinu.

Članak 9.

Članove županijskog prosudbenog povjerenstva određuje županijsko provedbeno povjerenstvo. Broj članova
županijskog prosudbenog povjerenstva utvrđuje se sukladno složenosti poslova i broju pozvanih učenika
pojedinog natjecanja i smotre. Prosudbena povjerenstva prosuđuju, ocjenjuju zadatke i rješavaju žalbe na
županijskim natjecanjima.

Članak 10.

Sva povjerenstva imenuju se na određeno vrijeme, ali ne dulje od godine dana.

 

III. ŽUPANIJSKI PRVACI I ŽUPANIJSKE NAGRADE

Članak 11.

Na županijskim natjecanjima prvak je onaj učenik koji je osvojio najveći broj bodova. Ako više učenika ima isti
broj bodova, zauzimaju isto mjesto, što znači da prvo, drugo, treće ili bilo koje drugo mjesto na ljestvici poretka
može osvojiti više učenika s istim brojem bodova. Više učenika s istim brojem bodova i jednim osvojenim
mjestom ne ukida iduće mjesto na ljestvici. Isto vrijedi i za ekipna natjecanja.
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Na županijskim smotrama nema ljestvice poretka.

Članak 12.

Nagrade za sudionike županijskih natjecanja i smotri su: pohvalnice, zahvalnice, priznanja, prigodni pokloni,
izleti i drugo.

Članak 13.

Pohvalnice dobivaju svi učenici sudionici županijskih natjecanja i smotri.

Zahvalnice dobivaju svi mentori sudionici županijskih natjecanja i smotri, organizatori natjecanja i smotri te
članovi županijskih provedbenih i županijskih prosudbenih povjerenstva.

Priznanja dobivaju učenici koji na županijskim natjecanjima osvoje jedno od prva tri mjesta. Učenici koji su
pozvani su na državnu smotru također dobivaju priznanje. 

Priznanja dobivaju i mentori nagrađenih učenika za izniman uspjeh i postignute rezultate na Županijskim
natjecanjima i smotrama.

Članak 14.

Pohvalnice i zahvalnice uručuju se na dan natjecanja i smotri, a priznanja i prigodni pokloni na svečanoj dodjeli u
Domu Županije.

Pohvalnice i zahvalnice na županijskim natjecanjima i smotrama potpisuje župan i predsjednik županijskog
povjerenstva, a priznanja župan.

Članak 15.

Učenici koji na županijskim natjecanjima osvoje jedno od prva tri mjesta i učenici koji su pozvani na državnu
smotru, njihovi mentori, predsjednici Županijskih provedbenih povjerenstava, te ravnatelji škola domaćina
natjecanja i smotri stječu pravo na nagradni izlet, osim športskih natjecanja, i to:

- jednodnevni izlet za osnovne škole

- dvodnevni izlet za srednje škole.

Članak 16.

Športska natjecanja školskih športskih klubova na županijskoj razini provodi Županijski savez školskog športa (u
daljnjem tekstu: ŽSŠŠ).

ŽSŠŠ osigurava pehare i priznanja za sudjelovanje na finalnim županijskim natjecanjima i to:

- pehare za prva tri mjesta u svakoj disciplini i konkurenciji

- priznanja za sve učenike koji su osvojili jedno od prva tri mjesta u nekoj disciplini.

Članak 17.

Za učenike koji su na državnim natjecanjima osvojili jedno od prva tri mjesta i njihove mentore, te učenike i
mentore koji su pozvani na državnu smotru, Zadarska županija organizira svečanost na kojoj im se uručuju
prigodni darovi.

 

IV. FINANCIRANJE NATJECANJA I SMOTRI

Članak 18.

Proračunom Zadarske županije osiguravaju se sredstva za organizaciju županijskih natjecanja i smotri.

Č
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Članak 19.

Ekonomska klasifikacija materijalnih rashoda natjecanja i smotri obuhvaća slijedeće:

- uredski materijal i ostalo

- zakupnine i najamnine (prijevoz, tehnika, prostor, razglas i oprema)

- ostale usluge (scenografija, scenski nastup, voditelj programa)

- usluge promidžbe i informiranja (plakati, propagandni leci, pozivnice, tisak priznanja, pohvalnica i zahvalnica)

- intelektualna usluga (jednoobrazno likovno rješenje priznanja, pohvalnica i zahvalnica)

- naknade članovima Županijskih provedbenih i prosudbenih povjerenstava isplaćuju škole domaćina natjecanja
(150,00 kn neto po natjecanju)

- reprezentacija (15,00 kn po prijavljenom učeniku, 20,00 kn po prijavljenom mentoru i članu povjerenstva)

- nagradni izleti i prigodni pokloni.

Članak 20.

Škole domaćini natjecanja i smotri dostavljaju financijski plan natjecanja i smotri Upravnom odjelu za
obrazovanje, kulturu i šport.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Danom stupnja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o organizaciji i financiranju Županijskih
natjecanja i smotri za osnovne i srednje škole na području Zadarske županije KLASA:600-01/07-01/42,
URBROJ:2198/1-03-07-2 od 30. siječnja 2007.godine.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

KLASA: 600-01/19-01/46

URBROJ: 2198/1-01-19-1

Zadar, 10. siječnja 2019.godine

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.
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ŽUPAN

KLASA: 551-06/18-1/1390

URBROJ: 2198/1-01-18-2

Zadar, 21. prosinca 2018. godine

 

Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 99/15.,
52/16., 16/17., 130/17.) i članka 27. Statuta Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 15/09.,
7/10., 11/10., 4/12., 2/13., 14/13., 3/18.), župan Zadarske županije dana 21. prosinca 2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o visini novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2019. godinu

 

I.

Ovom se Odlukom određuju visina, uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog
djeteta za 2019. godinu.

II.

Pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji koji žive na području Zadarske županije za svako dijete koje je
rođeno između 1. siječnja i 31. prosinca 2019. godine.

III.

Visina novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2019. godini iznosi:

- za prvorođeno dijete - 1.000,00 kuna (slovima jednu tisuću kuna)

- za drugorođeno dijete - 1.000,00 kuna (slovima jednu tisuću kuna)

- za treće i svako sljedeće rođeno dijete - 5.000,00 kuna (slovima pet tisuća kuna)

IV.

Uz Zahtjev za pomoć za opremu novorođenog djeteta za 2019. godinu potrebno je priložiti:

- presliku rodnog lista novorođenog djeteta,

- preslike rodnih listova za ostalu djecu,

- preslike osobnih iskaznica oba roditelja,

- presliku kartice bankovnog računa u kunama na kojem je vidljivo ime roditelja/ podnositelja zahtjeva i broj
računa.

V.

Rok za dostavu Zahtjeva za novčanu pomoć za dijete rođeno u 2019. godini je 15. siječnja 2020. godine.

VI.
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O ostvarivanju prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta i iznosu za isplatu na temelju priložene
dokumentacije odlučuje Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Zadarske županije
donošenjem Zaključka u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Pomoć za opremu novorođenog djeteta isplaćuje se podnositelju zahtjeva u roku od 30 dana od dana donošenja
Zaključka.

VII.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, jednako se odnose na muški i ženski rod,
bez obzira koriste li se u muškom ili ženskom rodu.

VIII.

Sve odredbe ove Odluke koje se odnose na novorođenu djecu primjenjuju se jednako i na posvojenu djecu u
2019. godini.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine i objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.
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ŽUPAN

KLASA: 550-01/18-1/14

URBROJ: 2198/1-01-18-2

Zadar, 27. prosinca 2018. godine

 

Na temelju članka 117. Stavak 5 Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 157/13, 154/14, 99/15, 52/16,
16/17, 130/17), i članka 27. Statuta Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj: 15/09., 7/10.,
11/10., 4/12., 2/13., 14/13.,3/18) Župan Zadarske županije dana 27. prosinca 2018. godine

 

O D L U K U

o uvjetima za sufinanciranja smještaja starijih i nemoćnih osoba u privatnom smještaju

 

I.

Ovom Odlukom određuju se visina novčane pomoći i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć za
sufinanciranje smještaja starijih i nemoćnih osoba u privatnom smještaju.

II.

Pravo na novčanu pomoć ostvaruju starije i nemoćne osobe smještene u privatnom smještaju na području
Zadarske županije.

Pravo na novčanu pomoć ne mogu ostvariti korisnici koji ostvaruju pravo na novčanu pomoć od strane nadležnog
ministarstva ili centra za socijalnu skrb

III.

Novčana pomoć iznosi 500,00 kuna po korisniku mjesečno u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.
godine

IV.

Odobrena sredstva dodjeljivat će se temeljem Zaključka kojeg izdaje Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,
udruge i mlade Zadarske županije.

V.

Uz zahtjev za dodjelu novčane pomoći iz točke IV. ove Odluke potrebno je priložiti:

- kopiju Ugovora korisnika s pružateljem usluge smještaja

- kopiju potvrde o iznosu za smještaj uplaćenom na bankovni račun privatnog smještaja

- kopiju osobne iskaznice korisnika i OIB (ili opunomoćenika)

- naziv banke i broj računa korisnika (ili opunomoćenika)

VI.

Novčana pomoć isplaćivat će se temeljem zahtjeva korisnika krajem tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.
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VII.

Danom prestanka korištenja usluge smještaj prestaje isplata novčane pomoći.

VIII.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade ima pravo uskratiti novčanu pomoć korisniku usluge
privatnog  smještaja ako se za pružatelja usluge utvrdi povreda odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne
novine broj: 152/13, 157/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17) i Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje
socijalnih usluga (Narodne novine broj: 40/14, 66/15).

IX.

Ova Odluka objavit će se u  Službenom glasniku Zadarske županije.

 

ŽUPAN:

Božidar Longin, dipl. iur.
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ŽUPAN

KLASA: 602-03/17-1/25

URBROJ: 2198/1-01-19-6

Zadar, 07. siječnja 2019. godine

 

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj: 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 119.
stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10,
105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i članka 27. stavak 3. točka 11. Statuta Zadarske
županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj: 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/13, 14/13, 3/18), župan Zadarske
županije, dana 07. siječnja 2019. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E O RAZJEŠENJU

ČLANA/ICE ŠKOLSKOG ODBORA

 

I.

Ivana Ušljebrka, razrješuje se dužnosti članice Školskog odbora Srednje škole kneza Branimira Benkovac,
kao predstavnica osnivača.

II.

Ovo Rješenje bit će objavljeno u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

ŽUPAN

Božidar Longin, dipl. ing.
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REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinski načelnik

KLASA: 112-01/19-01/01

URBROJ: 2198/09-2-19-1

Starigrad Paklenica, 03. siječnja 2019. godine

 

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18), te članka 46. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske
županije» br. 3/18 i 8/18), načelnik Općine Starigrad, donosi

 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OPĆINE STARIGRAD U 2019. GODINI

 

Članak 1.

Ovim Planom prijma utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Starigrad u
2019. godini.

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel donosi se na temelju prikupljenih podataka i na prijedlog
pročelnika, vodeći računa o potrebama Jedinstvenog upravnog odjela i raspoloživosti financijskim sredstvima.

Članak 2.

Utvrđuje se da je na temelju Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Starigrad
(„Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 15/13, 7/16 i 7/17) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad
od ukupno predviđenih 9 (devet) radnih mjesta, raspoređeno na radna mjesta: 5 (pet) službenika i 1 (jedan)
namještenik.

a) popunjena radna mjesta na neodređeno su:

- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – (1 izvršitelj)

- Odsjek za financije, gospodarstvo, plan i proračun – viši stručni suradnik (1 izvršitelj)

- Odsjek za financije, gospodarstvo, plan i proračun – računovodstveni referent (1 izvršitelj)

- Odsjek za komunalne poslove i prostorno planiranje – viši referent (1 izvršitelj)

- Odsjek za opće i administrativne poslove – viši stručni suradnik (1 izvršitelj)

- Odsjeku za opće i administrativne poslove – spremačica (1 izvršitelj)

Članak 3.



1/17/2019 Službeni glasnik Zadarske županije broj 01/19 od 17.01.2019 -- Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Starigrad u …

2/2

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad u 2019. godini ne predviđa se prijam službenika ni
vježbenika.

Članak 4.

Načelnik Općine Starigrad može donijeti izmjenu Plana prijma u službu u suradnji sa pročelnikom Jedinstvenog
upravnog odjela, a koje moraju biti usklađene s proračunom Općine Starigrad za 2019. godinu, odnosno njegovim
dopunama i izmjenama.

Članak 5.

Plan prijma u službu stupa na snagu danom donošenja o objavit će su u „Službenom glasniku Zadarske županije“

 

Općinski načelnik

Krste Ramić, dipl.oec.
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REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinski načelnik

KLASA: 112-01/19-01/02

URBROJ: 2198/09-2-19-1

Starigrad Paklenica, 3. siječnja 2019. godine

 

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
86/08, 61/11 i 04/18) i članka 46. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 3/18 i 8/18),
Općinski načelnik Općine Starigrad donosi sljedeći

 

PLAN PRIJMA

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U

OPĆINI STARIGRAD ZA 2019. GODINU

 

I.

Ovim Planom predviđa se prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa tijekom 2019. godine u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad.

II.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskih zavodom za
zapošljavanje.

Za provedbu ovog Plana osigurat će se sredstva kod nadležnih službi za zapošljavanje i u Proračunu Općine Starigrad.

III.

Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvenih jedinica u kojima su ustrojena ta
radna mjesta, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe,
utvrđeni su kako slijedi:

NAZIV USTROJSTVENE JEDINICE Radno
mjesto

Stupanj
obrazovanja

Predviđeni broj
osoba za
stručno

osposobljavanje

Općina
Starigrad

Jedinstveni
upravni
odjel 

Odsjek za
komunalne
poslove i
prostorno
planiranje

Viši referent
za komunalne

poslove i
prostorno
planiranje

Sveučilišni
prvostupnik
struke ili stručni
prvostupnik
arhitektonske,
građevinske ili
pravne struke

1
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IV.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

Općinski načelnik

Krste Ramić, dipl. oec.
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Na temelju članka 46. Statut Općine Starigrad (KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2198/09-2-18-1) a u vezi s
provedbom Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/2018) od 9. svibnja
2018.godine, dalje: Zakon) i 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 (Opća uredba o zaštiti podataka)(SL EU L119), Općinski načelnik Općine Starigrad dana
31. prosinca 2018. godine donosi

 

P R A V I L N I K

o zaštiti osobnih podataka

 

Opće odredbe

Članak 1.

(1) S ciljem osiguravanja provedbe 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 (Opća uredba o zaštiti podataka)(SL EU L119; dalje u tekstu: Uredba), ovim se
Pravilnikom uređuje područje obrade osobnih podataka u odnosu na pojedince koju provodi Općina Starigrad
(dalje u tekstu: Voditelj obrade).

(2) Svi pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Uredbi i Zakonu o
provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

(3) Propisi navedeni u prethodnom stavku primjenjuju se izravno na poslovanje

Članak 2.

(1) Voditelj obrade obrađuje osobne podatke ispitanika u pravilu iz razloga jer je ista nužna za izvršavanje zadaće
od javnog interesa, odnosno pri izvršavanju službene ovlasti Voditelja obrade.

(2) Voditelj obrade dužan je u obavljanju svojih djelatnosti postupati u odnosu na obradu osobnih podataka u
skladu s pozitivnim propisima kojima se uređuje prikupljanje, obrada i čuvanje osobnih podataka ispitanika, što
uključuje i dostavu osobnih podatka ovlaštenim  trećim osobama kao primateljima obrade osobnih podataka.

(3) U slučajevima kada se osobni podaci ne prikupljaju u skladu s prethodnim stavcima,  voditelj obrade će
prilikom prikupljanja osobnih podataka pribaviti izričitu i nedvojbenu privolu od ispitanika za obradu njegovih
osobnih podataka te priopćiti ispitaniku kako u svakom trenutku može povući svoju privolu.

(4) Voditelj obrade može, ako je primjenjivo, obrađivati osobne podatke ispitanika u skladu sa svim zakonitim
osnovama u smislu odredbi čl. 6. Uredbe

 

Provedba organizacijskih, kadrovskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka

Članak 3.

(1) Voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka kojima se
osigurava da osobni podaci koje obrađuje nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupne neograničenom
broju pojedinaca.

(2) Uzimajući u obzir da se na temelju izričite odredbe članka 24. stavka 2. Uredbe takve tehničke i
organizacijske mjere po potrebi preispituju i ažuriraju, Voditelj obrade po potrebi donosi odgovarajuću politiku
zaštite osobnih podataka koja se objavljuje na službenim internetskim stranicama Voditelja obrade.

Č
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Članak 4.

(1) Navedene organizacijske mjere odnose se u bitnome na pristup i čuvanje podataka u pisanom obliku na način
da su isti nalaze u zaključanim prostorijama, ormarima ili registratorima kojima mogu pristupiti ovlaštene osobe u
okviru obavljanja svojih radnih zadataka.

(2) Voditelj obrade će u svrhu izvršavanja svojih obveza u odnosu na zaštitu osobnih podataka osigurati da sve
osobe u radnom odnosu, kao i treće osobe koje obrađuju ili imaju pristup osobnim podacima kojima raspolaže
Voditelj obrade, potpišu odgovarajuće Izjave o povjerljivosti kojima će se, u bitnome, obvezati kako osobne
podatke kojima imaju pravo i ovlast pristupa neće davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti
dostupnima trećim neovlaštenim osobama te da će povjerljivost istih osobnih podataka čuvati i nakon prestanka
ovlasti pristupa osobnim podacima.

Članak 5.

(1) Uvažavajući okolnost kako se tehničkim mjerama zaštite osigurava da podaci nisu automatski, bez
intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinaca, zatim kako bi u skladu s Uvodnom izjavom
Uredbe zaštita pojedinaca trebala biti tehnološki neutralna, pristup osobnim podacima pohranjenim u
elektroničkom obliku trebao biti omogućen uporabom korisničkog imena i lozinke.

(2) Voditelj obrade će, ako je primjenjivo i prikladno, izraditi sigurnosne kopije podataka kako bi se na
odgovarajući način osigurala sposobnost pravodobne ponovne uspostave dostupnosti osobnih podataka i pristupa
njima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta

 

Izvršitelj obrade

Članak 6.

Voditelj obrade može na temelju ugovora ili drugog pravnog akta pojedine poslove u svezi obrade osobnih
podataka u okvirima svojeg djelokruga povjeriti izvršitelju obrade, poštujući pritom odgovarajuće odredbe
Uredbe koje uređuju prava i obveze izvršitelja obrade.

 

Obveze voditelja obrade

Članak 7.

(1) Prilikom prvog kontakta sa ispitanikom ovlašteni službenik voditelja obrade će na prikladan i nedvojben način
utvrdit identitet ispitanika te okolnost raspolaže li ispitanik traženim informacijama kako bi se utvrdila mogućnost
postupanja u skladu s odredbama čl. 13. st. 4. i čl. 14. st. 5. Uredbe.

(2) S ciljem potpunog i pravodobnog informiranja ispitanika o obradi osobnih podataka, ovlašteni službenik
voditelja obrade će u okviru obavljanja svojih radnih zadataka prilikom prve komunikacije s ispitanikom pružiti
ispitaniku sljedeće informacije:

- o svom identitetu

- o službeniku za zaštitu podataka

- upoznati ga sa svrhom i pravnom osnovom za obradu osobnih podataka

- o eventualnim primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka

- o vremenskom roku pohrane osobnih podataka te kriterijima kojima se utvrđuje razdoblje pohrane

- o postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje osobnih
podataka ili ograničavanje obrade koja se na njega odnose, prava na ulaganje prigovora na obradu takvih
podataka te na prenosivost njegovih podataka drugom voditelju obrade
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- o pravu da se u bilo kojem trenutku povuče privola, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na
privoli prije nego što je ona povučena

- pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka) i

- je li pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora te ima li
ispitanik obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže.

(3) Voditelj obrade će, ako je primjenjivo, informacije u smislu ovog članka ispitanicima pružiti putem
odgovarajućih obrazaca, odnosno zahtjeva putem kojih ostvaruju prava ili izvršavaju obveze u okviru zakonite
djelatnosti Voditelja obrade.

Članak 8.

(1) Na zahtjeve ispitanika voditelj obrade je dužan odgovoriti u što kraćem roku, ali najdulje u roku od mjesec
dana od dana primitka zahtjeva.

(2) U slučaju složenosti i većeg broja zahtjeva taj se rok može produžiti za dodatna dva mjeseca, u kojem slučaju
je potrebno izvijestiti ispitanika o toj činjenici u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva sa obrazloženjem za
produženje roka.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Članak 9.

(1) Voditelj obrade će u skladu s odredbama Uredbe imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka.

(2) Kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podataka Voditelj obrade će objaviti na svojim internetskim
stranicama  te o tome obavijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

 

Evidencija aktivnosti obrade

Članak 10.

(1) Voditelj obrade, obzirom da obrada podataka nije povremene, vodi Evidenciju aktivnosti obrade u pisanom i
elektroničnom obliku koja sadrži sljedeće informacije:

a) naziv i kontaktne podatke voditelja obrade

b) ime i kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka

c) svrhe obrade

d) opis kategorija ispitanika i opis kategorija osobnih podataka

e) kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni

f) predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka

g) opći opis tehničkih i organizacijskih mjera zaštite

(2) Izvršitelj obrade vodi Evidenciju svih kategorija aktivnosti obrade koje se obavljaju za izvršitelja obrade, a
koja sadržava:

a) naziv ili ime te kontaktne podatke jednog ili više izvršitelja obrade i svakog voditelj obrade u čije ime djelujem
predstavnika voditelja ili izvršitelja obrade te kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka

b) kategorije obrade koje se obavljaju u ime svakog voditelja obrade
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c) kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni

d) predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka

e) opći opis tehničkih i organizacijskih mjera zaštite

 

Završne odredbe

Članak 11.

Osobni podaci koje obrađuje Voditelj obrade dostavljaju se javnopravnim tijelima ili drugim pravnim subjektima
kao primateljima obrade ako je to potrebno radi poštovanja pravnih obveza voditelja ili primatelja obrade osobnih
podataka.

Članak 12.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

KLASA: 030-01/18-01/03

URBROJ: 2198/09-2-18-1

U Starigradu, 31. prosinca 2018. godine

 

Općinski načelnik:

Krste Ramić, dipl. oec.
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REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinski načelnik

KLASA: 080-09/18-01/01

URBROJ: 2198/09-2-18-1

Starigrad Paklenica, 25. svibnja 2018. godine

 

Na temelju članka 37. stavka 1. 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 (Službeni list Europske unije L 119/1); nastavno: Opća uredba) i članka 46. Statuta
Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», broj 3/18 i 8/18), načelnik Općine Starigrad, dana 25.
svibnja 2018., donio je

 

O D L U K U

o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

Članak 1.

Marija Jukić, struč.spec.admin.publ., Viši stručni suradnik u Odsjeku za opće i administrativne poslove u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad, imenuje se Službenikom za zaštitu osobnih podataka Općine
Starigrad.

Članak 2.

Službenik za zaštitu podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće:

- informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim
obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;

- praćenje poštovanja Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti
podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući
raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te
povezane revizije;

- pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina
izvršavanja u skladu s člankom 35. Opće uredbe o zaštiti podataka;

- suradnja sa nadzornim tijelom;

- djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno
savjetovanje iz članka 36. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim
pitanjima.

Članak 3.
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Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati 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.

Članak 4.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:

- e-mail adresa: info@opcina-starigrad.hr

- telefonski broj: 023/ 369 – 387

- telefaks: 023/ 359 – 150

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
od 1. travnja 2016. godine KLASA: 080-09/16-01/01; UR.BROJ: 2198/09-2-16-1 („Službeni glasnik Zadarske
županije“ broj 6/16)

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će u „Službenom glasniku Zadarske županije i na
internetskoj stranici Općine Starigrad www.opcina-strigrad.hr.

 

Općinski načelnik:

Krste Ramić, dipl.oec.

http://www.opcina-strigrad.hr/
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REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARIGRAD

Općinski načelnik

KLASA: 307-01/18-01/07

URBROJ: 2198/09-2-18-2

Starigrad Paklenica, 10. prosinca 2018.

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 46. Statuta Općine Starigrad  ("Službeni
glasnik Zadarske županije" broj 3/18 i 8/18), članka 33., stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(NN broj 94/13 i 73/17) te članka 19., stavka 3. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br. 50/17),
rješavajući po zahtjevu Čistoće d.o.o. Zadar, Općinski načelnik Općine Starigrad, donosi sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

Članak 1.

Daje se Suglasnost Čistoći d.o.o. Zadar na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i
biorazgradivog komunalnog otpada, pod oznakom broj C-265/18.

Članak 2.

Cjenik iz Članka 1. je sastavni dio ovog Zaključka i primjenjuje se od 01.01.2019. godine.

Članak 3.

Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

Općinski načelnik

Krste Ramić, dipl. oec.
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UREDNIŠTVO

SLUŽBENOG GLASNIKA

ZADARSKE ŽUPANIJE

KLASA: 011-03/19-1/3

URBROJ: 2198/1-10-02/1-19-4

Zadar, 17. siječnja 2019. godine

 

U „Službenom glasniku Zadarske županije“ broj 21 od dana 11. prosinca 2018. godine, greškom je prije izdavanja
suglasnosti Vlade Republike Hrvatske objavljena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke
uprave za luke županijskog i lokalnog značaja, koja sukladno članku 5. stupa na snagu danom izdavanja
suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, a nakon stupanja na snagu objavit će se u Službenom glasniku Zadarske
županije. Slijedom navedenog, daje se sljedeći

 

I S P R A V A K

 

U „Službenom glasniku Zadarske županije“ broj 21 od dana 11. prosinca 2018. godine briše se objava akta pod
rednim brojem 18. koji glasi::

„18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja“.

 

Urednica

Marina Plenča Alibašić, dipl. iur


