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НОРМАТИВНО УРЕЂЕЊЕ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ 

ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ  
 
 

Област заштите података о личности регулисана је Законом о заштити података 

о личности и Уредбом о обрасцу за вођење евиденције и начину вођења 

евиденције о обради података о личности, коју је, на основу одредби Закона, 

донела Влада Републике Србије. 

 
Законом су прописани: услови за прикупљање и обраду података о личности, права 

лица и заштита права лица чији се подаци прикупљају и обрађују, ограничења 

заштите података о личности, поступак пред надлежним органом за заштиту 

података о личности, обезбеђење података, евиденција, изношење података из 

Републике Србије и надзор над извршавањем овог закона. 

Уредбом је прописан образац за вођење евиденције о обради  података о личности и 

начин вођења евиденције о обради података о личности.  

На нивоу Школе донето је Упутство за примену Закона о заштити података 

о личности којим су утврђени обрасци за подношење захтева за остваривање права 

по одредбама Закона о заштити података о личности и одређене организационе 

јединице које ће поступати у поступку примене Закона. 

 

 

ПРАВА ЛИЦА ЗА КОЈЕ ОБРАДУ ПОДАТАКА ВРШИ 

ШКОЛА 
 

Права лица регулисана су члановима 19 – 22. Закона. 

 

Лице има право на: 

 

1. обавештење о обради података, које право обухвата обавештење о 

томе:  

1)    да ли Школа обрађује податке о њему и коју радњу обраде врши;  

2)    које податке обрађује о њему;  

3)    од кога су прикупљени подаци о њему, односно ко је извор 

података; 

4)    у које сврхе обрађује податке о њему; 

5)    по ком правном основу обрађује податке о њему; 

6)    у којим збиркама података се налазе подаци о њему;  

7)    ко су корисници података о њему;  

8)    које податке, односно које врсте података о њему користе;  

9)    у које сврхе се користе подаци о њему; 

10) по ком правном основу користи податке о њему; 

11) коме се подаци преносе; 

12) који подаци се преносе; 

13) у које сврхе се подаци преносе;  

14) по ком правном основу се подаци преносе; 

15) у ком временском периоду се подаци обрађују. 

2. увид у податке који се на њега односе, које право обухвата 

право да од Школе захтева да му стави на увид податке који се на њега  
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односе, односно право на преглед, читање и слушање података, као и 

прављење забележака. 

3. копију податка који се на њега односе, односно право да му  

Школа изда копију податка (фотокопију, аудио копију, видео копију, 

дигиталну копију и сл.) у облику у којем се информација налази, односно             

у другом облику ако би у облику у коме се информација налази лицу била 

неразумљива, уз сношење нужних трошкове израде и предаје копије.  

Поводом извршеног увида у податке који се на њега односе, лице има 

право да захтева: 

 

1. исправку, допуну и ажурирање података, 

 

2. брисање података, ако: 

1) сврха обраде није јасно одређена; 

2) је сврха обраде измењена, а нису испуњени услови за обраду за ту 

измењену сврху; 

3) је сврха обраде остварена, односно подаци више нису потребни за 

остваривање сврхе;  

4) је начин обраде недозвољен; 

5) податак спада у број и врсту података чија је обрада несразмерна 

сврси; 

6) је податак нетачан, а не може се путем исправке заменити тачним; 

7) се податак обрађује без пристанка или овлашћења заснованог на 

закону и у другим случајевима када се обрада не може вршити у 

складу са одредбама овог закона. 

3. прекид и привремену обуставу обраде, ако је оспорило тачност, 

потпуност и ажурност података, као и право да се ти подаци означе као 

оспорени, док се не утврди њихова тачност, потпуност и ажурност. 

Напред наведена права прописана овим законом лице може остварити лично или 

преко пуномоћника. Пуномоћје мора бити оверено. 

 

ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА 

 
Ограничење права регулисано је чланом  23. Закона. 

 

Право на обавештење, увид и копију може се ограничити ако:  

1. лице тражи обавештење о томе: 

1) који се подаци обрађују о њему; 

2) ко су корисници података о њему; 

3) које податке, односно које врсте података о њему користе; 

4) у које сврхе се користе подаци о њему; 

5) по ком правном основу користи податке о њему; 

а Школа је податке о њему унела у јавни регистар или их је на други начин 

учинила доступним јавности; 
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2. лице злоупотребљава своје право на обавештење, увид и копију; 

3. је Школа или друго лице, у складу са одредбама Закона, већ упознао лице са 

оним о чему тражи да буде обавештен, односно ако је лице извршило увид 

или добило копију, а у међувремену није дошло до промене податка; 

4. би Школа била онемогућена у вршењу послова из свог делокруга; 

5. би давање обавештења озбиљно угрозило интересе националне и јавне 

безбедности, одбране земље, или радње спречавања, откривања, истраге и 

гоњења за кривична дела; 

6. би давање обавештења озбиљно угрозило важан привредни или финансијски 

интерес државе;  

7. би се обавештењем учинио доступним податак за који је законом, другим 

прописима или актима заснованим на закону одређено да се чува као тајна, а 

због чијег би одавања могле наступити тешке последице по интерес 

заштићен законом; 

8. би обавештење озбиљно угрозило приватност или важан интерес лица, 

посебно живот, здравље и физички интегритет; 

9. се подаци о њему користе искључиво за научноистраживачке и статистичке 

сврхе, док такво коришћење траје. 

Лице нема право на увид док траје обустава обраде, ако је обрада обустављена на 

његов захтев. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 
 

 

 

 

 

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПОСТУПКА ЗА ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА, УВИД 

У ПОДАТКЕ, КОПИЈУ ПОДАТАКА 

   

 

 

   

   З А Х Т Е В 

писани - усмени  (службена белешка) 
   

      

  

 

 

    

УДОВОЉАВАЊЕ  ЗАХТЕВУ 

 
На захтеву се сачињава белешка о 

удовољавању захтеву од стране директора 

 
Обавештење подносиоцу захтева о:  

 обради података (подацима који се 

обрађују и у којим збиркама се подаци 

налазе), времену стављања на увид 

података, 

 о времену и месту стављања на увид у 

података; 

 издавању и достављању копије 

документа са траженом подацима уз 

претходно плаћање нужних трошкова од 

стране подносиоца захтева; 

 

  ЗАХТЕВУ СЕ НА УДОВОЉАВА 

 
ДИРЕКТОР ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ 

ЗАХТЕВА 

или 

ЋУТАЊЕ УПРАВЕ 

  

  

   

 

 

  ЖАЛБА ПОВЕРЕНИКУ  

  

 

 

 

 РЕШЕЊЕ ПОВЕРЕНИКА ПО ЖАЛБИ  

 

   

   

     

     
     

     

         

 

  

   
РЕШЕЊЕ 

о усвајању жалбе 

  
РЕШЕЊЕ 

о одбијању жалбе 
     

     

         

         

         

         

      

ТУЖБА 

којом се покреће 

управни спор пред 

надлежним судом 

против решења 

Повереника 
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ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПОСТУПКА  

ЗА ИСПРАВКУ, ДОПУНУ И АЖУРИРАЊЕ ПОДАТАКА, БРИСАЊЕ ПОДАТАКА, 

ПРЕКИД И ПРИВРЕМЕНУ ОБУСТАВУ ОБРАДЕ ПОДАТАКА 

(поступак се може водити само по претходно извршеном увиду у податке) 

   

 

 

   

   З А Х Т Е В 

подноси се само писани захтев  
   

      

  

 

 

    

УДОВОЉАВАЊЕ  ЗАХТЕВУ 

 
На захтеву се сачињава белешка о 

удовољавању захтеву од стране директора 

 
Обавештење подносиоцу захтева о усвајању 

захтева  
 

 

  ЗАХТЕВУ СЕ НА УДОВОЉАВА 

 
ДИРЕКТОР ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ 

ЗАХТЕВА 

или 

ЋУТАЊЕ УПРАВЕ 

  

  

   

 

 

  ЖАЛБА ПОВЕРЕНИКУ  

  

 

 

 

 РЕШЕЊЕ ПОВЕРЕНИКА ПО ЖАЛБИ  
 

   

   

     

     
     

     

         

 

  

   
РЕШЕЊЕ 

о усвајању жалбе 

  
РЕШЕЊЕ 

о одбијању жалбе 
     

     

         

         

         

         

      

ТУЖБА 

којом се покреће 

управни спор пред 

надлежним судом 

против решења 

Повереника 
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Право на: 

1. обавештење о обради података,  

2. увид у податке који се на њега односе,  

3. копију податка који се на њега односе,  

лице остварује подношењем писменог захтева Школи. Може се прихватити и 

усмени захтев, из разлога ефикасности и економичности, о чему се сачињава 

службена белешка.  

 

Права поводом извршеног увида у податке на: 

1. исправку, допуну и ажурирање података, 

2. брисање података, 

3. прекид и привремену обуставу обраде података,  
лице остварује само подношењем писменог захтева Школи (образац у прилогу). 

Неписмено лице, односно лице које због телесних или других недостатака није у 

могућности да захтев сачини у писменом облику може захтев усмено саопштити у 

записник. 

Ако је захтев неразумљив или непотпун, лице које прима захтев  је дужно да поучи 

подносиоца како да недостатке отклони. Ако подносилац не отклони недостатке у 

одређеном року, а најдуже у року од 15 дана од дана пријема поуке о допуни, а 

недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, закључком се захтев 

одбацује као неуредан. 

О поднетом захтеву одлучује директор. У поступку одлучивања о захтеву 

примењују се одредбе Закона о заштити података о личности и Закона о општем 

управном поступку. 

Ако се захтев лица односи на обавештење о обради података, увид у податке који се 

на њега односе, копију податка који се на њега односе, а захтев се прихвати, на 

самом захтеву о томе се  сачињава  белешка и издаје се  писмено обавештење  нај- 

касније у року од 15 дана од дана пријема захтева. У обавештењу се наводи време, 

место и начин на који ће податак бити стављен на увид, износ нужних трошкова 

израде копије податка, а у случају да Школа не располаже техничким средствима за 

израду копије, лице се упознаје са могућношћу да употребом своје опреме изради 

копију. Ако се захтев не прихвати, директор о томе доноси решење са поуком о 

правном леку. Жалба на решење подноси се Поверенику за информације од јавног 

значаја и заштиту података о личности. Лице може поднети жалбу Поверенику за 

информације од јавног значаја и заштиту података о личности и у случају  ако 

директор, по поднетом захтеву, не одлучи у року од 15 дана од дана подношења 

захтева, односно ако му се у року од 30 дана од дана подношења захтева не омогући 

увид у податке или му се не изда копија. 

 

Увид у податке врши се по правилу у службеним просторијама Школе најкасније у 

року од 30 дана од дана подношења захтева. Лицу се стављају на увид сви подаци у 

стању у каквом се налазе. Лице које није у стању да без пратиоца изврши увид у 

податке, може да то учини уз помоћ пратиоца. Ако је лицу потребна стручна помоћ 

ради разумевања садржине података који се на њега односе, запослени који 

присуствује увиду  пружће му такву помоћ. 

 
Ако је лице поводом извршеног увида поднело захтев за исправку, допуну и 

ажурирање података, брисање података, прекид и привремену обуставу обраде 

података, а захтев се прихвати, на самом захтеву о томе се сачињава белешка и 

издаје се писмено обавештење најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева.  
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Ако се захтев не прихвати, директор о томе доноси решење са поуком о правном 

леку. Жалба на решење подноси се Поверенику за информације од јавног значаја и 

заштиту података о личности.  

 

ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 

 

 
У циљу обезбеђења услова за реализацију права запослених, студената и трећих 

лицана на заштиту података о личности у складу са одредбама Закона, 

организационе јединице у обавези су да: 

1. носаче информација (документа у папирној или електронској форми, слике,  

фотографије, аудио записе и друго) који настају у раду организационе 

јединице а садрже податке о личности одржавају у свему у складу са 

одредбама Правилника о канцеларијском и архивском пословању, 

Класификације докумената и Листе категорија регистратурског материјала 

са роковима чувања,  тако да омогуће остварење наведених права, 

2. Секретаријату, односно Студентској служби,  које су  носици обавезе обраде 

примљених захтева  достављају све тражене податке у вези поднетог захтева 

а  који се односе на њихов делокруг рада,  

3. Секретаријату, који је носилац обавезе припреме и израде извештаја по 

захтевима Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података 

о личности,  достављају све тражене податке који се односе на њихов 

делокруг рада а у вези су са заштитом података о личности,  

4.  Секретаријату, који је носилац обавезе израде и ажурирања података о 

евиденцијама – збиркама података о личности и пријаве збирки Централном 

регистру, у вези израде и ажурирања истих достављају све тражене податке 

који се односе на њихов делокруг рада,   

5. У поступку остваривања права подносиоца захтева на обавештење о обради 

података, увид у податке који се на њега односе, копију податка који се на 

њега односе, као и у поступку остваривања  права подносиоца захтева 

поводом извршеног увида у податке на:  исправку, допуну и ажурирање 

података,  брисање података,  прекид и привремену обуставу обраде 

података поступају по одлукама директора.     

 

ЕВИДЕНЦИЈЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

Вођење евиденције о обради података о личности прописано је чланом 48. Закона. 

Образац евиденције прописан је Уредбом. 

 

Евиденција садржи: 

1. врсту података и назив збирке података; 

2. врсту радње обраде;  

3. назив, име, седиште и адресу руковаоца; 

4. датум започињања обраде, односно успостављања збирке података; 

5. сврху обраде; 

6. правни основ обраде, односно успостављања збирке података; 

7. категорију лица на које се подаци односе; 

8. врсту и степен тајности података;  

9. начин прикупљања и чувања података; 

10. рок чувања и употребе података; 

11. назив, име, седиште и адресу корисника; 
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12. ознаку уношења, односно изношења података из Републике Србије 

са називом државе, односно међународне организације и страног 

корисника, правни основ и сврху уношења, односно изношења 

података; 

13. предузете мере заштите података; 

14. захтев поводом обраде. 

 

 

Захтев поводом обраде садржи податке о називу, имену, седишту и адреси 

подносиоца захтева, датуму подношења захтева и врсти захтева. 

 

 

ЗБИРКЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ КОЈЕ СЕ ВОДЕ У 

ШКОЛИ 

 
Ред. бр. 

збирке 

Назив збирке података Организациона јединица 

која је води 
1  Евиденција  издатих здравствених књижица 

за запослене и чланове њихових породица 

Секретаријат 

2 Кадровска евиденција Секретаријат 

3 Евиденција о присутности на раду  и  

радним сатима 

Секретаријат 

4 Евиденција корисника службених 

мобилних телефона 

Секретаријат и Служба 

техничке подршке 

5 Књига уписа корисника Библиотеке Библиотека 

6 Регистар примљених захтева за слободан 

приступ информацијама од јавног 

значаја 

Секретаријат 

7 Регистар додељених признања 

запосленима и другим физичким или 

правним лицима  

Секретаријат 

8 Матичне књиге за основне и 

специјалистичке студије 

Студентска служба 

9 Евиденција записника о полагању 

испита 

Студентска служба 

10 Евиденција – Књига дипломираних 

студената 

Студентска служба 

11 Евиденција – Књига о издатим 

дипломама и додацима диплома 

Секретаријат 

12 Евиденција дисциплинских поступака 

против студената 

Секретаријат 

13 Евиденција – Регистар о ускађивању 

стечених стручних назива 

Секретаријат 

14 Евиденција  - Регистар додељених 

признања студентима  

Секретаријат 

15 Евиденција  - Регистар примљених 

признања – Школа и запослени 

Секретаријат 

16 Евиденција  - Регистар примљених 

признања – студенти 

Секретаријат 

17 Евиденција  пријављених кандидата за 

упис на студије 

Комисија за упис 

18 Евиденција – Студентска база у 

електронској форми 

Студентска служба 

19 Eвиденцијa o платама, накнадама и 

другим примањима 

Материјално финансијска 

служба 



СК – 120706               Висока школа струковних студија  -  Београдска политехника 

Обавештење о правима ...                                                                                                           страна 10 од 10   

  

20 Eвиденцијa o исплатама накнада за 

превоз 

Материјално финансијска 

служба 

21 Eвиденцијa o службеним путовањима Материјално финансијска 

служба 

22 Регистар примљених захтева за 

остваривање права 

Секретаријат 

 
Подаци о евиденцијама воде се у електронској форми у Централном регистру 

збирки података о личности Повереника за информације од јавног значаја и заштиту 

података о личности, на интернет страни:  http://registar.poverenik.rs. 

 

 

 
                                                                                    

                                                                                                   П Р И П Р Е М И О 

                                                                                                                                                 
                                                                                                  Сузана Ђекић Илић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И Л О З  И 


