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Prilog br. 2. – Tehnička specifikacija  

 
 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE 
 
 
Predmet nabave predstavlja usluga provedbe savjetodavnih aktivnosti vezanih za usklađivanje s 
Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).  
 
Predviđeno trajanje aktivnosti u sklopu ovog predmeta nabave je 2 (dva) mjeseca, počevši od dana 
održavanja prvog sastanka po potpisu ugovora.  
 
Naručitelj smatra da je za uspješno usklađivanje s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) 
potrebno provesti sljedeće skupine aktivnosti: 
 
 Podizanje svijesti 
 Pravni uvod 
 Analiza usklađenosti, visoke razine, s Općom uredbom o zaštiti podataka 
 
Opis usluga i projektnih isporuka koje se očekuju od Izvršitelja prema skupinama aktivnosti: 
 
1. Podizanje svijesti 
 
Od Izvršitelja se očekuje održavanje radionice za predstavnike svih ključnih funkcija unutar Porezne 
uprave, s ciljem podizanja svijesti: 
 

 o zahtjevima koje donosi Opća uredba o zaštiti podataka 

 o utjecaju tih zahtjeva na poslovne procese 

 o tokovima osobnih podataka u organizaciji i van organizacije  
 
2. Pravni uvod  
 
Od Izvršitelja se očekuje održavanje radionice s osobama odgovornim za upravljanje ugovornim 
odnosima s korisnicima i dobavljačima: 
 

 kako bi se prezentirao utjecaj Opće uredbe o zaštiti podataka na pravne dokumente/ugovore 

 kako bi se pružile smjernice vezane uz izmjenu ugovora, s ciljem identifikacije potencijalnih rizika i 
usklađivanja s Općom uredbom  

 
3. Analiza usklađenosti s Općom uredbom o zaštiti podataka 
 
U sklopu ove aktivnosti, očekuje se provedba analize na visokom nivou s ciljem: 
 

 utvrđivanja nivoa  usklađenosti s Općom uredbom 

 identifikacije najznačajnijih rizika 

 procjenom zrelosti postojećih procesa za upravljanje osobnim podacima  
 
Analiza bi se trebala temeljiti na: 
 

 Pregledu postojećih politika i procedura vezanih uz zaštitu i upravljanje osobnim podacima u 
organizaciji, a s ciljem utvrđivanja nedostataka u upravljačkom okviru s obzirom na zahtjeve Opće 
uredbe 

 Evidenciji aktivnosti obrade u Poreznoj Upravi 

 Radionicama s ključnim predstavnicima Porezne uprave, s ciljem razumijevanja trenutne situacije 
na visokoj razini, identifikacije ključnih područja neusklađenosti te najznačajnijih rizika  
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4. Projektne isporuke 
 
Rezultat uspješno završenog projekta predstavljaju isporučeni i prihvaćeni slijedeći dokumenti: 
 

 Edukativni materijali s održanih radionica za podizanje svijesti 

 Smjernice za izmjenu ugovora s dobavljačima i korisnicima, a kako bi se postiglo usklađivanja s 
Općom uredbom o zaštiti podataka 

 Izvješće o provedenoj analizi usklađenosti s Općom uredbom o zaštiti podataka (na visokoj razini) 
koje treba sadržavati: 
 
o Popis identificiranih neusklađenosti, u odnosu na zahtjeve Opće uredbe o zaštiti podataka, te 

povezanih rizika 
o Preporuke za usklađivanje (na visokoj razini) 
o Prijedlog plana aktivnosti vezanih uz provođenje preporuka  
 

Izvršitelj mora isporučiti dovršenu dokumentaciju na pregled i prihvaćanje od strane Naručitelja.  
 

Bitne karakteristike procesa prihvaćanja rezultata provedenih aktivnosti:  
 

 Predaja isporuka – Izvršitelj će pripremiti i dostaviti dokumentaciju za prihvaćanje isporuka  

 Pregled isporuka – Naručitelj će utvrditi da li isporuka zadovoljava zahtjeve prema Tehničkoj 
specifikaciji  

 Prihvaćanje/odbijanje – Naručitelj će prihvatiti isporuke potpisom i datumom na primopredajnom 
zapisniku, ili će dostaviti razloge zbog kojih nije prihvatio isporuke u pisanom obliku 

 Ispravak isporuka – Izvršitelj će ispraviti greške odnosno nedostatke nađene na projektnim 
isporukama koje su u obuhvatu projekta  

 
Projektne isporuke će biti pregledane unutar 10 (deset) radnih dana od dana predaje isporuke na 
prihvaćanje.  
 
U slučaju potrebe produljenja roka za pregled isporuka, Naručitelj i Izvršitelj će se dogovoriti oko roka 
produljenja, ne dužeg od dodatnih 10 (deset) radnih dana po fazi aktivnosti.  
 
Projektne isporuke će se smatrati prihvaćene od strane Naručitelja ukoliko se isti na njih ne očituje u 
roku od 10 (deset) radnih dana.  


