
Temeljem čl. 48. Statuta, Zakona o tajnosti podataka ( Narodne novine br. 
79/07, 86/12, te Zakona o zaštiti tajnosti podataka, „Narodne novine“, broj 108/96 i 
79/07) Ravnatelj Centra za socijalnu skrb Šibenik, uz prethodnu suglasnost Upravnog 
vijeća, dana 17. prosinca 2015., donosi

PRAVILNIK O SLUŽBENOJ TAJNI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom o službenoj tajni (u daljnjem tekstu: Pravilnik) određuju se:
- Vrste tajni
- Mjere i postupci za zaštitu tajnih postupaka,
- Osobe koje mogu biti upoznate s tajnim podacima.

II. VRSTE TAJNI

Članak 2.
Prema vrsti tajni podaci Centra za socijalnu skrb Šibenik (u daljnjem tekstu: 

Centar) i njegove Podružnice Obiteljski Centar (u daljnjem tekstu: Podružnica) su:
- Službena tajna
- Poslovna tajna,
- Profesionalna tajna.

                  
Članak 3.

Službena tajna u Centru i Podružnici su svi podaci koji su prikupljeni i koriste 
se za potrebe javnih tijela kao i podaci koji su zakonom i drugim propisom ili općim 
aktom nadležnog tijela donesenim na temelju zakona proglašeni službenom tajnom.

Članak 4.
Poslovnu tajnu čine:
- Podaci koji sadrže ponudu na natječaj ili javno nadmetanje i to do 

objavljivanja rezultata i ishoda javno-nabavnog postupaka,
- Podaci koje su djelatnici Centra kao poslovnu tajnu saznali od drugih pravnih 

osoba,
- Podaci koji se odnose na poslove koje je Centar obavio za potrebe oružanih 

snaga, redarstvenih vlasti Republike Hrvatske i drugih javnih tijela, ako su 
zaštićeni odgovarajućim stupnjem tajnosti,

- Podaci koji su zakonom, drugim propisom ili općim aktom doneseni na 
temelju zakona utvrđeni tajnim podacima od posebnog gospodarskog 
značenja.



Članak 5.

Profesionalnu tajnu predstavljaju podaci i saznanja:
- O osobi korisnika: nalazi i mišljenja, rezultati i ispitivanja ličnosti liječnički 

nalazi i dijagnoze, bilješke i drugi materijali socijalnih i drugih stručnih 
radnika

- O obiteljskom životu korisnika: imovnom stanju, međusobnim odnosima u 
obitelji, kao i saznanja o osobnim svojstvima pojedinih članova obitelji u 
obiteljskim odnosima

Profesionalnu tajnu predstavlja sve ono što bi iznošenjem moglo povrijediti 
dostojanstvo i čast ili nepovredivost osobnog života stranke ili njegove obitelji.

Članak 6.

U upravnom postupku stranke i druge osobe koje dokažu pravni interes imaju 
pravo obavijestiti se o tijeku postupka i razgledati spis predmeta te o svom trošku 
umnožiti akte iz spisa, osim zapisnika o vijećanju i glasovanju članova kolegijalnih 
tijela, nacrta rješenja i drugih akata koji su propisima označeni određenim stupnjem 
tajnosti ili ako bi se time mogla omesti svrha postupka ili se to protivi interesu stranke
ili trećih osoba.

O odbijanju zahtjeva za razgledavanje i umnožavanje spisa donosi se rješenje.

Članak 7.

Osobni podaci prikupljeni i obrađeni tijekom provođenja postupka obveznog 
savjetovanja su službena tajna i na njih se primjenjuju odredbe zakona kojim se 
uređuje zaštita osobnih podataka.

U postupku obveznog savjetovanja punomoćnici stranaka nemaju pravo 
razgledavati niti prepisivati spis.

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih 
prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka 
korisnika.

Za štetu koja je korisniku nastala zbog obrade osobnih podataka protivno 
odredbama ovog Pravilnika odgovara se sukladno općim propisima o naknadi štete.

Službenik za zaštitu osobnih podataka, relevantna osoba imenovana od 
Ravnateljice ovog Centra, vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka korisnika
i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka korisnika.

Službenik za informiranje imenovan od strane ravnatelja Centra  je, radi 
osiguravanja prava na pristup informacijama, dužan štititi, pratiti i promicati Ustavom
Republike Hrvatske zajamčeno ljudsko pravo na pristup informacijama, sukladno 
zakonskim propisima koji reguliraju odnosno područje prava.
                   

Članak 8.

Roditelji djece upućene prvostupanjskom tijelu vještačenja imaju pravo tražiti 
uvid u dokument nalaz i mišljenje te njegovu presliku, a Centar je isti dužan predočiti 
te izdati presliku temeljem pismenog zahtjeva.
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Članak 9.

Razgledavanje spisa iz članka 6. i 7. ovog Pravilnika obavlja se u službenim 
prostorijama Centra odnosno Podružnice pod nadzorom ovlaštenog radnika Centra 
odnosno ovlaštenog radnika/ice Podružnice i to u tijeku postupka i nakon njegova 
okončanja.

III. MJERE I POSTUPCI ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA

Članak 10.  
                 

Ako se klasificirani podatak uništi, otuđi ili učini dostupnim neovlaštenim 
osobama, a vlasnik navedenog podatka je Centar, ravnatelj Centra poduzima sve 
potrebne mjere za otklanjanje nastajanja mogućih štetnih posljedica, pokreće postupak
za utvrđivanje odgovornosti i istodobno obavještava Ured Vijeća za nacionalnu 
sigurnost.

Ako se klasificirani podatak uništi, otuđi ili učini dostupnim neovlaštenim 
osobama u tijelu, a Centar nije vlasnik podatka, ravnatelj Centra dužan je o tome 
odmah izvijestiti vlasnika podatka koji pokreće postupak iz stavka 1. ovog članka.

Članak 11.

Svaki radnik Centra i Podružnice dužan je čuvati službenu, poslovnu i 
porfesionalnu tajnu, bez obzira na koji je način saznao tajni podatak ili pribavio ili 
stekao mogućnost uvida u tajne podatke, a nedvojbeno je da se radi o tajni.

Povreda obveze čuvanja službene, poslovne i profesionalne tajne od strane 
radnika   Centra i Podružnice smatrat će se težom povredom iz radnog odnosa te 
povlači za sobom kaznenu odgovornost sukladno odredbama Kaznenog zakona 
Republike Hrvatske.

       Obveza čuvanja službene, poslovne i profesionalne tajne iz stavka 1. ovog 
članka traje i nakon prestanka radnog odnosa, u skladu s čl. 13. ovog Pravilnika.

Članak 12.

Svi radnici Centra koji ostvare pristup ili postupaju s klasificiranim podacima, 
dužni su čuvati tajnost klasificiranog podatka za vrijeme i nakon prestanka obavljanja 
dužnosti ili službe, sve dok je podatak utvrđen jednim od stupnjeva tajnosti ili dok se 
odlukom vlasnika podatka ne oslobode obveze čuvanja tajnosti.

   Obveza čuvanja tajnih podataka traje dok osoba ovlaštena za određivanje 
tajnosti određenog podatka ne odredi da je prestala potreba za čuvanjem njegove  
tajnosti, a za službenu i poslovnu tajnu obveza može prestati protekom roka od 
prestanka obavljanja dužnosti, službe ili zaposlenja osobe kojoj su tajni podaci bili 
poznati, ako zakonom ili drugim na zakonu utemeljenim propisom nije što drugo 
određeno i to:
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- Za podatke koji su utvrđeni službenom tajnom – pet godina od dana prestanka 
dužnosti, službe ili zaposlenja u tijelu čiji je podatak zaštićen određenim 
stupnjem tajnosti,

- Za podatke koji su utvrđeni poslovnom tajnom – jednu godinu od dana 
prestanka dužnosti, službe ili zaposlenja u  tijelu čiji je podatak zaštićen 
određenim stupnjem tajnosti.

Članak 13.
                   

 Ne smatra se povredom čuvanja profesionalne i poslovne tajne priopćenje 
podataka koji se smatraju profesionalnom odnosno poslovnom tajnom ako se to 
priopćavanje obavlja fizičkom ili pravnim osobama kojim se takvi podaci mogu ili 
moraju priopćavati:

1. na  temelju zakona ili drugih propisa,
2. na temelju ovlasti iz dužnosti koju obavljaju, položaja na kojem se nalaze ili 

radnog mjesta na kojem su zaposleni.

Neće se smatrati povredom čuvanja tajne na stručnom vijeću ako je takvo 
priopćavanje nužno i ulazi u djelokrug rada stručnog vijeća utvrđeno Statutom i 
Poslovnikom.

Ovlašteni radnik koji na stručnom vijeću priopćava podatke koji se smatraju 
profesionalnom tajnom, dužan je upozoriti da se ti podaci smatraju vrstom tajne, a 
nazočni ono što tom prilikom saznaju čuvati kao tajnu.

Ne smatra se povredom čuvanja službene tajne priopćavanje podataka koji se 
smatraju službenom tajnom na sjednicama, ako je takvo priopćavanje nužno za 
obavljanje poslova.

Ovlaštena osoba koja na sjednici priopćava podatke koji se smatraju službenom 
tajnom, dužna je upozoriti nazočne da se ti podaci smatraju službenom tajnom, a 
nazočni da su dužni ono što tom prilikom saznaju čuvati kao službenu tajnu.

Članak 14.

Kao povreda čuvanja službene tajne neće se smatrati priopćenje koje osoba 
upoznata sa službenom tajnom učini u prijavi kaznenog djela ili prekršaja nadležnom 
tijelu, te ako priopći nadzornom tijelu radi ostvarivanja svojih prava iz radnog odnosa.

Članak 15.

Dokumenti koji sadrže podatke koji se smatraju službenom tajnom moraju u 
svakom trenutku biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa te se mogu nalaziti izvan 
mjesta na koje se sigurno pohranjuju samo za vrijeme rade na njima.

Dokumenti iz stavka 1. ovoga članka se prilikom arhiviranja spremaju u 
posebno zaključane ormare, a ključevi se povjeravaju osobi koju ovlasti ravnatelj.       
                   

4



Članak 16.

Radnici koji rade na sastavljanju, prepisivanju i umnožavanju dokumenata koji
sadrže podatke koji se smatraju službenom tajnom, dužni su na siguran način uništiti 
tragove neuspjelih primjeraka.

Zabranjeno je korištenje u privatne svrhe podataka i isprava koji predstavljaju 
službenu tajnu.

Članak 17.   
     

Centar će ograničiti pristup informaciji ako je informacija klasificirana 
stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu  donesenom na temelju zakona 
kojim se propisuje tajnost podatka, ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna,
sukladno zakonu ili je zaštićena zakonom kojim se  uređuje područje zaštite osobnih 
podataka te u drugim slučajevima propisanim Zakonom o pravu na pristup 
informacijama.

Članak 18.

Centar može ograničiti pristup informaciji ako postoji osnove sumnje da bi 
njezino objavljivanje:

- onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili
drugog pravnog uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,

- onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno 
nadzor zakonitosti,

- povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u sloučaju izričitog pisanog 
pristanka autora ili vlasnika.

Centar će uskratiti pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koja vode 
nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

Članak 19.

Centar odnosno  Podružnica su dužni  voditi evidenciju o izvršenim uvidima i 
postupanju s klasificiranim podacima.

Članak 20.

Nadzor nad provedbom zaštite klasificiranih podataka obavlja ravnatelj Centra
ili osoba koju on pisano ovlasti.

Članak 21.

O priopćavanju i dostavi podataka koji su obilježeni stupnjem tajnosti vodi se 
poseban očevidnik (djelovodnik).
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Članak 22.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se po istom postupku kao i ostali 
akti utvrđeni Statutom Centra.

Članak 23.

Na sva pitanja iz područja zaštite tajnosti podataka koja nisu regulirana ovim 
Pravilnikom primjenjivati će se važeći zakoni i drugi propisi vezani za zaštitu tajnosti 
podataka.

Članak 24. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o 
službenoj tajni.

RAVNATELJICA
Davorka Grbac-Plavčić, Dipl.soc.radnica

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Centra dana 18.12.2015.godine  

i stupio na snagu dana 28.12.2015. godine.

RAVNATELJICA
Davorka Grbac-Plavčić, Dipl.soc.radnica
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