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ZAKON O ZAŠTITI TAJNOSTI PODATAKA 

 

 

Ovaj zakon je stupio na snagu 31.12.1996., a prestao važiti 06.08.2007. stupanjem na snagu Zakona o tajnosti podataka,  

osim odredaba glave 8. i 9.: 

 

VIII. POSLOVNA TAJNA 

Članak 19. 

Poslovnu tajnu predstavljaju podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom, drugim propisom ili općim aktom 

trgovačkog društva, ustanove ili druge pravne osobe, a koji predstavljaju proizvodnu tajnu, rezultate istraživačkog ili 

konstrukcijskog rada te druge podatke zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj osobi mogle nastupiti štetne posljedice 

za njezine gospodarske interese. 

Općim aktom se ne može odrediti da se svi podaci koji se odnose na poslovanje pravne osobe smatraju poslovnom 

tajnom niti se poslovnom tajnom mogu odrediti podaci čije priopćavanje nije razložno protivno interesima te pravne 

osobe. 

Poslovnom tajnom ne mogu se odrediti podaci koji su od značenja za poslovno povezivanje pravnih osoba niti podaci 

koji se odnose na zaštićeno tehničko unapređenje, otkriće ili pronalazak. 

Članak 20. 

Pravna osoba dužna je čuvati kao tajnu i podatke: 

1) koje je kao poslovnu tajnu saznala od drugih pravnih osoba, 

2) koji se odnose na poslove što ih pravna osoba obavlja za potrebe oružanih snaga, redarstvenih vlasti Republike 

Hrvatske ili drugih javnih tijela, ako su zaštićeni odgovarajućim stupnjem tajnosti, 

3) podatke koji sadrže ponude na natječaj ili dražbu - do objavljivanja rezultata natječaja odnosno dražbe, 

4) podatke koji su zakonom, drugim propisom ili općim aktom doneseni na temelju zakona utvrđeni tajnim podacima 

od posebnog gospodarskog značenja. 

Članak 21. 

Podatke koji se smatraju poslovnom tajnom na temelju općeg akta mogu drugim osobama priopćavati ovlaštene osobe 

određene općim aktom. 

Općim aktom pobliže se određuju slučajevi te način zaštite kad se podaci iz stavka 1. ovoga članka mogu priopćavati 

drugim osobama, ovlaštene osobe koje ih mogu priopćavati, te osobe kojima se takvi podaci mogu priopćavati. 

U pravnoj osobi određuje se ovlaštena osoba ili se osniva posebno tijelo koje ima uvid u poslovne tajne, zadaću 

njihovoga čuvanja, te odlučivanja koje se osobe zaposlene u toj pravnoj osobi mogu ovlastiti za čuvanje poslovne tajne, 

odnosno kojim se osobama poslovna tajna može priopćiti. 

Članak 22. 

Podaci koji se smatraju poslovnom tajnom ne smiju se priopćavati niti činiti dostupnim neovlaštenim osobama, ako 

posebnim zakonom nije što drugo određeno. 

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi zaposlenici koji na bilo koji način saznaju za podatak koji se smatra poslovnom 

tajnom. 

Članak 23. 

Kad je to iz razloga obavljanja poslova pravne osobe nužno, podatke iz članka 20. ovoga Zakona može drugim osobama 

priopćiti samo osoba ovlaštena općim aktom: 

1) uz prethodnu pisanu suglasnost pravne osobe koja je sukladno svom općem aktu odredila da se ti podaci smatraju 

poslovnom tajnom, 

2) uz prethodnu pisanu suglasnost zainteresirane pravne ili fizičke osobe ako su u pitanju podaci iz ponuda za natječaj 

ili dražbu. 
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U zahtjevu kojim se traži suglasnost iz stavka 1. ovoga članka mora se navesti: 

1) koji su podaci u pitanju, 

2) kojoj se osobi oni imaju priopćiti, 

3) koja je osoba ovlaštena obaviti takvo priopćenje, 

4) razlozi zbog kojih je priopćavanje nužno, 

5) način na koji će se podaci priopćiti odnosno koristiti. 

Članak 24. 

Ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne priopćavanje podataka koji se smatraju poslovnom tajnom ako se to 

priopćavanje obavlja fizičkim osobama ili pravnim osobama kojima se takvi podaci mogu ili moraju priopćavati: 

1) na temelju zakona i drugih propisa, 

2) na temelju ovlasti koja proizlazi iz dužnosti koju obavljaju, položaja na kome se nalaze ili radnog mjesta na kojem su 

zaposleni. 

Ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne priopćavanje podataka koji se smatraju poslovnom tajnom na 

sjednicama, ako je takvo priopćavanje nužno za obavljanje poslova. 

Ovlaštena osoba koja na sjednici priopćava podatke koji se smatraju poslovnom tajnom, dužna je upozoriti nazočne da 

se ti podaci smatraju poslovnom tajnom, a nazočni su dužni ono što tom prilikom saznaju čuvati kao poslovnu tajnu. 

Članak 25. 

Kao povreda čuvanja poslovne tajne neće se smatrati priopćenje koje osoba upoznata s tajnim podatkom učini u prijavi 

kaznenog djela, privrednog prijestupa ili prekršaja nadležnom tijelu te ako priopći nadzornom tijelu radi ostvarivanja 

svojih prava iz radnog odnosa. 

Članak 26. 

Općim aktom pravne osobe pobliže se određuje način uporabe i čuvanja podataka koji se smatraju poslovnom tajnom te 

mjere, postupci i druge okolnosti od interesa za čuvanje poslovne tajne. 

 

IX. PROFESIONALNA TAJNA 

Članak 27. 

Profesionalnu tajnu predstavljaju podaci o osobnom ili obiteljskom životu stranaka koje saznaju svećenici, odvjetnici, 

zdravstveni i socijalni djelatnici, i druge službene osobe u obavljanju svog poziva. 


