
 

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О 

ЛИЧНОСТИ  (“Сл.гл.РС”  87/2018) 

Установе- школа има обавезу  да води евиденцију о деци,ученицима, 

родитељима,односно другим законским заступницима и о запосленима ( даље: евиденција  

што  је прописано  чланом 174. Закона о основама система бразовања и васпитања 

(,,Сл.гл.РС 88/77,27/18 и 10/19) (даље: ЗОСОВ). 

Предмет евиденције је скуп података о личности које се обрађују у складу са 

ЗОСОВ и одредбама Закона о заштити података о личности (даље : ЗЗЛП). Школа је 

дужна да сваку евиденцију води на српском језику,ћириличним писмом , на прописаном 

обрасцу или електронски у оквиру јединственог информационог система просвете 

(даље:ЈИСП).Сви подаци о личности,које школа прикупља у циљу формирања и вођења 

законом прописане евиденције и уписа тих података у ЈИСП, морају се обрађивати 

искључиво у складу са одредбама ЗЗПЛ. 

Ради формирања евиденције и уписа школа обрађује податке о личности на основу 

законских овлашћења из чл.12. став 1. Тачка 3) ЗЗПЛ, а у циљу поступања по  ЗОСОВ, и 

пристанак лица на које се подаци односе није потребан за обраду података.  

  У циљу заштите података свих учесника у школском процесу Школа као руковаоц 

предузима све техничке и организационе мере да обрада личних података буде у складу са 

обавезама  које налаже законски оквири. 

-Лице за заштиту података о личности је Светлана Петровић , наставник предметне 

наставе   контакт тел. 011/6856-845. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНА ШКОЛА “ДАНИЛО КИШ” 

БЕОГРАД, ВОЖДОВАЦ 

Генерала Штефаника бр.6 

Број:   1068 од 8.10.2019.год. 

 

На основу члана 126. став 4. тачка 18. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'' 88/17, 27/18, 10/19), у складу са одредбама члана 56. 

став 2 тачка 1) Закона о заштити података о личности ("Службени гласник РС" бр. 

87/2018– даље:Закон), директор Основне школе ''Данило Киш'' Београд, Генерала 

Штефаника бр.6 (даље:Школа), општина Вождовац, матични бр. 17856944, ПИБ: 

108657287 дана 08.10.2019. године доноси: 

 

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

I. Одређују се запослена Светлана Петровић за лице за заштиту података о 

личности . 

II. Лице за заштиту података о личности из става I.ове одлуке обавља послове заштите 

података о личности на адреси седишта Основне школе ''Данило Киш'' Београд , 

Генерала Штефаника бр.6 а може се контактирати и путем телефонског броја 

011/7856845 или имејл адресе osdanilokis@gmail.com.  

III. Контакт подаци лица за заштиту података о личности из става II. Овог Решења 

објављују се на web sajtu Школе, чиме ће се учинити јавним и доступним.   

IV. Извршити пријаву лица за заштиту података о личностиУстанове у евиденцију 

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

V. Ова решење производи правно дејство даном доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одредбом члана 56. став 2 тачка 1) Закона утврђена је обавеза установа као органа 

власти да одреде лице за заштиту података о личности.Обавезе лица за заштиту података о 

личности прописане су чланом 58. Закона.  

    

У складу са чланом 56. став 10. Закона Школа  је дужна да објави контакт податке 

лица за заштиту података о личности и изврши евидентирање података лица за заштиту 

података о личности у евиденцију коју води Повереник за информације од јавног значаја и 

заштиту података о личности. 

 

 

Доставити: 

- запосленом 

- персонални досије 

- Поверенику инф.јав.знач.     ДИРЕКТОР 

____________ 

Данијела Чоловић 

  


