
Ha ocuory qraHa 41' cras 3. l3axoua o 3arrrrHTa rroAaraKa o rnrrHocrr.r (.,Clyx6en14 rJracHuK pc,,,6poi 87/2018, Aa;re: 3axon) H qrra*a 31. cra,pa JKII ,i;aua.. Jlecxoraq, Ha4sopH, oA6'p JKrl

;]:x#ln' 
Jlecxosall ta Ha - ? ceAHr{uz rcoja je oop*uru our"-', 

'4b:";{")"i;i';'

IIPABI{JIHI{K
O 3,aIIIITIITI,I IIOAATAKA O JII,IUIOCTI4 TYWt(!w--*,&*

,IECKOBAUI YmoAue o4pe46e

9.nau
Onuu upanr{JTHHKoM ce ypefyje 3arrrr}rra

Jlecrcoraq (y 4a.rseu reKcry: pynoranaq)'o6palyje,
Pyronanaq o6palyje noAarre o JrurrHocrr.r

froc:to, [ocJroBHflX napTHepa, KopI{cHI,IKa ycJryra,
o6pafyje y oKBr{p./ o6asr6arba cuoje 4ena.rHocru.

1.

rloAaraKa o rHrrHocra rcoje JK|I ,,Torr,,rilHa.,

3arrocJreHr4x, KaHAHAara rcoju
Kao u [oAaT.Ke O IHr{HOCTLI

KOHIKypr.rlny 3a
roje Pyrcc,ria.naq

Y.tan 2.
louorueEeu oBor rpaBzJtrurca Pyxoeaaaq o6ea6elyje saxoHaTocr H TpaHcnalpeHTHocr ylocly[Ky o6paae [oAaraKa o JIrIqHocrH, c,rypHocr z 6es6eAHocr, Kao H Mepe 3arur,re y flocr),n^yo6pa4e [oAaraKa o JIHqHocr]t, Haq]rH ttyBarba, [paBa JIfllE uuju ce [oAaqr,r o JrHqHocru o6prafyjy,npaBHa CpeAcTBa 3a 3alllTl{r)i noAaTaKa o Jrr,rqHocTlr.

rllan 3.
Iparuluurcou ce ypelyjr::
Bpcra noAaraxa o Jrur{Hocru xc,je pyxoaa.naq olpaflyje,
cBpxa o6pit4e rroAaraKa o JrHr{HocrH,
IIpaBHH OCi:roBH o6page noAaTaKa o JIHqHOCTH,
poKoBH r{y.BarLa noAaTaKa o JIHqHOCTH,
TexHHqKe, opraHr.r3arrHoue n 6e:6eAHOCHe Mepe 3a 3arrrrHry [oAaraKa o rur{HocrH,
npaBa luqa vnju ce floAallu o6pa!1,jy,
enu4euqujr: o paAlbaMa oi6paAe [oAaraKa o JrurtHocrH,
,TLIIIe 3a 3aIIITHTy noAaTallia O JII{qHOCTH,
[paBHa CpeAcrBa 3a 3aurary [()AaraKa o .THLTHOCTH y cnyuajy [oBpeAe npaBa.

II Bpcra [oAarara o JrrrrrHocrrr xoje pyrcona;raq o6paDyje

rliran 4.
Pyrora'naq o6palyje oHe noAarKe o JII{rIHocru xoju cy HeorxoAHH ga o6an*arre A€[rarHocrr,a Ha ocHoBy npaBH()r ocHoBa 3a 3arxrr,rry [roAaraKa o JrHrrHocrr,r *ty ciKraIty ca cBpxoM o6pa21e.flolaqpr o rprrrHocru rcoje Srrcoranarl o6pabyje cy:- noAaII[ 3aflocJreHl{X: vMe H [pe3[Me, aApeca npe6anameurra u/ulu 6oparurura., AaryM HMecro poferra, JMEr, 3a]{uMar6e ,, crene, o6pasorama, [oAarKe o paAHOM l.rcxycrny, :uejaa4peca,6pcf rene0oHa, 6poj par{yHa y 6anqu, u3Hoc 3apaAe, oAHocHo HaKHaAe rcojy rruqeocrrapyje,

- [oAaIIH KaHALAara xojtt xourypuluy 3anocao: EMe E npe3,Me, aApeca npe6uaaaar ura w,*'tu6opanarura, AaryM H. Mecro p-o6e*a, JME|, aurrru*a H crefleH o6pasonama, noAarr(e opaAHoM HcKycrBy, uejl a1peca,6poj rene$oua,- [oAaqH IIOCIIOBHI'IX flaprHepa: H{I3I'IB flaprHepa, ceAl,rrure, HMe ulpe3llMe oAroBop]Fror JrHrt4arpeca npe(iutatmna oAroBopHor naq;, JME|, uejr aApeca u 6poj rere$ona o.rroBoFrHorJrr,rqa,



- noAalr[ fiopHcHHI€ ycJryra rpeia*a: - 3a KopHcHHKe-O[,.nqKa ,u\a: uMeH npe:rr{Me, aApecanpe6zr'rulrura u/uttu oopanmura, aApeca craHa rrJrr.r nocJroBHor npocropa Ha xojoj ce ycJryraKopHcrI'I' JME|' noAarxe o paAHoM crarycy wfii o KopucHtrr(y ueusuje, ueja agpeca (nonorpe6ra)' 6poj rene$o"u; - .u KopIrcHI'IKe-[paBHa nrdrla: HrBr{B [paBHor Jrr,rqa, ceA,rrrre. r.rMe

;#-ffi:fl""::"'"H#14-aApeca npe6unanurura oAroBop*or rrrqa, JME., ,ri, urpl.u,

ffir[#?;H 
roAalu o rII{qI{Ma xoje Pyxooarau o6pabyje y oKBHpy r{ y Be3H ca o6asrbar6er,{

9;rau 5.
Pyronanarl ,,pey3aMa cleAehe paAILe o6pa4e noAara*a o Jrr{s,ocrr.: flprKyrlrbar'e,6elexe*e' pa3BpcraBalf,e, rpyrlrcalf,e' oAHocHo crpyKTypr{carbe, noxparL,Barbe, yno.r1o6-*ara*ewlw MerbarLe, o'rKpaBarLe, yBuA, yuorpe6a, 

"r-'p;;;; npeHocoM, oAHocHo Ao.raBJbarseM,yMHoxaBalbe' Ilruper5e wwl Ha ApyrE Har{ilH tII'II5eILe AocrynHI,IM, ynopefurarbe, orpieHyr{aBa}be,6praca*e r4,,r{ yrrzrrrraBarLe, Kao ,n cBe ocfture parure xoje ce nprue ayroMar,3(cBaHo HruHeayroMarH3oBaHo' a xoje cy HyxHe z uorpe6ue au o6'urr"u*e AeJrarHocrr{.

y "6rdv-::;TlffiHlfi: HffH'":'KrBvqI'IBo 
v cpa3Mepr{ ca noTpe6aua H cBpxoM oeipaAe, cauo

Kao H y cKrraAy c& .Bp-xoM npor,caHoM, ffiilT."]f,# ffffiffi.*oHc*I{x ' vio'opr"x o6aresa,

Pyrcona'naq nehe o6pafnuu.n .rorur.e o Jrr{r{HocrH BaH .,pon,caHe cBpxe o6page.Pynoaanaq je y o6aresH Aa peAoBHo a,l.ypupa H [poBepaBa nocrojame no'rpe6e :a o6pagorvr[oAaraKa o JrIltIHor]TlI H npeAy3l'rMa cBe Heonxoa,e paar"e y r+r*y 6pucarra H yKrrar6a[bi1 rroAaraKavuja o6pa4a rurue uzje neon*og*ra 3a cBpxe flponprcaHe rrJraHoM 6. oror npaBHJrHr,rKa.

III Cnpxa o6paae

9.nan 6.
Pyxora.naq [oAarre o Jrl{r{Hocrlc I{3 .IJIaHa 4. ogor

HcKJEyrrHBo y cBp4y 3acHaBar*a pa.qHor oAHoca, aHro*oBalb" #;"'HTffi;#Xfrffi"ir":rujJJJr;ocrBap,Bal.e [paBE[ H I'I3Bp[IaBarle o6aresa Hs o6ract, paAHonpaBHrrx o,qHoca, capaArbe 0a Apyrr,M,,paBHHM cy6je*urvra, cnponolena KoHKypca 3a 3aflocJre*e, ]rcny]Lerbe caojz au*ora*r* o6ianesa, H yApyre cnpxe xoje cy y Aupercrnoj aesa ca paAoM, aHriDr(oBarbeM rrJra ApyrnM BpcraMa c4pa,qrLe ca,,**a vuja ce [oAarla o6pa\yjy,Kao r{ ca o6urou*", o"rlr*ro"r, pyxonaoqa.

IV PoKos[ rryBartrl rroAarara

Illan 7.
floAaqu o JII'Ir{HocrH xoje Pyrconanal{ o6pabyje y Be3r.r ca paAHo[paBHr{M oAHocr.rMa uynajy cerpajuo' y cKraAy ca 3aKoHoM *ojr" .. p".yrr-y eeu4eaqnje y o6aacra pa4a.ocraae ro,uarKe o rr,r{Hocrr, $rboanaq oopalyje aorc rpaje norye6a 3a }br.rxoBou o6parona(unp' rpaja*e yroBopa o flocJrorHoj capa4]Lr{, rr3BprrraBar.e Apyrn Bpcra yroBopa, rpaja*eKoHKypca' y repuoAy xopuurh*a yciryra Ii Apyro), u *3*uarr.le ,{o npecraura nocroja*a rpaBHorocHoBa sa o6pa4y noAaraKa r{Jrr,r onpaBAaHe norpe6e.u .ryrural noAaraKa.

V Ilpaonn ocuoBrr cEpage

Yaan 8.
Pyroaanaq 3rrroHzro o6pafyje noAarK: o ntlqHocrr.t naaa o6paly Bprrr[ y uaJby:l. roruroBalba 3aKor{cKr{x o6aresa (npriare , ilh;;;;pe3a Ha Aoxo.qaK rpalaua, nprEjare3alocJreHr.rx Ha o6asesHo coqujaano ocuryparbe n Ap.),2' L3BpIIIaBaIba yroBopa 3a*JbyqeHor ca JrrdrleM na xoji aa norurt, oAHoce v,tu sarpe,)/3,Mar6epaArLa' Ha 3a(TeB Jrr{rla Ha xoje ce ,,oAarr, oAHOCe, a ,,pe 3a*JEyqe[ba yroBopa,

1 Ha ocHoBy npacraHxa nw\aiujuce roAarlr oftpabyjy,4' 
;ffi;t 

xHB'orHo BTDKHI'IX I{Hrepeca 
"'tu ,u *oj!-"" ,,oauq, o.qHoce wH ApyrorQuszvror



5. o6aBJbaH

6e'"**iiJi#ff iJ#x",I,I#'#fl,ffi xil'ffiT;f, ::frx#:oil,,caHw<oB 
jrarrhe*a,

,.u,*#iTIJ.'#ffHffi ;*:X*j**:l:?fl #ilt".y"Hxrr",pyxonaaaq 
je

Be3H ca o6pa4ou, a xoje.y 
"po""Jn, sunono, . ' a* rr,foprrd";

VI Ilpana rrqa 'rujr ce noAaur o6pa[yjy

Jruua qu.iu ce rroAarl, o nr 
rrnau 9.

npon,caHa 3arou,>u, , To flpaBa: 
tIHocrH o6pa\yjy oA crpaHe furconaoqa uuajy cBa upaBaI' Ha ao6ujrl+;_rurQfpnaauuja y Be3r{ ca o6parou ro,{araKa o rruqH(fipl{KyruBarla noAaraKa; - -* vvI,4AvM uuAaraKa o JluqHocra, }, Tpeir{yrKy

i. Xffiy#i Apyra npaBa y B*I, ca npprcrvnoM roAarrr{Ma o r,rrHocra;
o rrrro.rllnpaBKy' 

AonYHY' 6pacarre, orpaHl'Iqelf,e I4 npeHocr4Bocr rpaKyru'eHrd.x noAaraKa4. upaBo Ha npuroBop na o6pa4y roAarara o rutrHocru pyroraoqy;

6. Aa ce Ha 16(

aKo ce ,o""u 
H€ flpldM'Hrvje oa111a AoHera acKrbyrl,Bo Ha ocHoBy ayroMar,3onane o6pa4e,

Ha HeroB r;ff#" 
no Ibera npov3BoAe rpaBHe not,.nrq" ,u,u-rat rynu :navuljHo yruqe

VII Mepe 3arrrrrrr() noAaraKa o JrrrrrnocTlr

Mepe y ff;:ffi,i[ fl 1;:fi ":r.ffiffi} ;;,il::il ff 
y1'.e, opraHH3au,o,e H r:aAp o r] c*e

rexu,qrce rraepe o6es6.5.*," .y i f!0, 
-"."*,;*'*;*: 

XJffiHtff ll"l#;,"n j a, r4,e qeenzgenrupajy KopH'HarIu yc,ryra, ,o.rorr, raprHepr{; .i-1-o-11 
.U 

uz o'tacr, rrpaBHax nocJr'Ba,rAe ce era4eurupaj), [oraqu o KopprcH,qr.rMa ycJryra nb3, .rorrrrcyjy yronope o r4cnopyqu rorurorreeuepruje, noAarIH o rffiH.{Hrarr,rrraa xojv KoHKypnrly.u r6.uo, rroAarlu o KaHAaAarHua xoju l,uecrnry.jy
y nocry[Il,ua ja*rax aa6anrz; nuo"' y o*Bt4py rexH,rr*or ceKropa, rAe ce ena4enrupajy noAaq, onocnoBHrlM rlaprHet]{Ya-xoja cy 

'""t.p".q* ,:"1*, ,u up..*" ycJryra a paAoBa us o6ra,crarrocJroBalba' Kao r4 <l 406ar*avzua 406apu *oJg a *opr"r" y nocry[(y npoH3BoArbe TonJro.rHeenepruje, Kao a Apyrr.r noAarIE xoje pyrooa.na,r o6pabyj" i ;;;;py o6asrbalba AerrarHocr,., Csa ceKTopu, cBaKr,r ,a ce6e ,ru ,paru npaBr,rJrHHKy3aAvxeHa 3arrocrreHa rur*, roja vBoAe " 
;g11r,ir;;;-. ,'r&ffi::Iffi.J"?: iHxx;lrT.l,j,l?Hcre eBaAeHrupajy,.ryBajy u olpatlyily roAarxe o rrrrorrr, a roju npegy3r.rMajy cBe ocra-re Mepe3aIIIrHre y o*Br.rpy paqyHapcKo. crrciin a Br*o"uouu, ;-;j"";.;oAarlr, o ,rrrnoci, rpajHo rrrrr{re o,rilJ'^XI,::3.Xffi [13l:i#l*H*:::#;;;;;ffi *--;#;;;,,.paarrzx'ie

, ]I:."^1i1q 
npeAy3aMa cresehe rexHrrrrKe Mepe:

r ' yBoDerLeM K()pHcHr,rrrKEx rrpannneraju - ioj"orr^ Qajlonr.rnaa nprcryn uuai.y cauooapebena raua, roja cy 3a ro roceollLaauroi;.0*raue, 
naccwop4);2. rurspzpa*e,n, e4rora _ ,r;;;;;"*e exerr ra6e.na;3, o4o6parane lft-urp..u -"p";;, *o;r r*.r.-il npr.ryne ZT pecypcunaa grxogaoqa 

14
3alurl,rra flpeMa Kopr4cHr,rrrKuu npznulerajarraa. 

.. - --r--
Pyxoaaaaq [pr]Ay3r.rMa cleAehe op.urr.urtroHe Mepe:

] ::ffi!,:Ht"lH"iffirraoi'"t*u', a v"nvi^H nocrroBHr{M raprHepr.rMa HaJra}H ce y
z. paqyHapa y xojairla ce g6paDyjy rroAarlri o JrHqHoopraHH3aIII4oH'|] jeAHHI'Iue rynouaoua rcoja ;. *,u*oi]":"'"ffi;*"d.iJ-t"Tij?":;HeorxoAHH 3a paA fororarcqa, H ro KoA 3anocreHr{x *ol, 

-.y ;;.;;^;puB,irHxKy ,ocr{creMarr{3arlr.,',n [ocJroBa oapebe,ra Aa [oAarKe o Jrr.rr{Hocr{ o.pafyjy u ua xojr.rua flDr,rcrvlrr



nuajy 

^c"avo 
luqa xojil cy oA crpaHe Pyronaoqa orpeDe,a Kao naqa 3aAyxerra :la o6pagy3 X3#Jlff"'T::;:T _,,

0uoraur,,,,oj JJ; ffi *;,i3,1,,i., ],flXt#rlli"t*: :y "^ 
3arub, qaHuM opuapwrtu ua u

f il:ljf#:i#*'r,::g;i;;###iy#Hrr3nffi ]"n:*ull[:sKaApoecr(e.uepe pyxor iluu oO".Oeqy;. rr"rorui
ilri:::rff 

" 
;#3T:",;1, :i::y: ;;/'#"ffff'HeM rll{ua 3a 3arur"rv no,araKa o rr,,{Erocrr,

rj i t I aqa mjv nzj az i o,ryBarby ; r rr.*;;:.iXy,i, I ##" r:lHf ; :i ;ni::il';;VIII Enuaeuquje o paArraMa o,6pa4e

Pyrcooa.nart BC)IL' ep,no,,,,-.:- Y.rran 11.
o6paae;.;i;:":L."trJ,","#Hffi;:ffffffJffi;loouu,,u o ,rHqHocrr,, Kao Ho paln,aMa

IX Jlnqe 3a 3arrrrrrry rroAara^a o Jrrrrr,ocT,

Pyxoaa.nau o.rl,rVnonr rttt.,,^.2^ Ynau 12.

Xffi :,[Hil.?f trJ#],1]i#J;,,i]i:ff ffi ].ffffiffi J:; j#:;H"ffi :;i;trff ffpyrcora,raq he laqy 3a 3aulral
r43BprlraBarbe cBC.

vcaBprraBarb",.":jt$;;,'"T;ft g;ffi x;-{H#;";","T#JJ;.;;ffoI''ffi ;1,';
,urrrrr'f,o;t:1Ti"1it o6are:a'y 1"., 

"u 3arurr.rroM o6pa4e^ noAara*a o rraqHocra, rrHrre 3a

JIaI{y 3a 3allrr,ry noAaTa*a o ,r"rro"i'sHocrl{ 
o6pa\yjy oA_crpaue.Py*oBaoqa, Mory Aa ce o6,a,reIsHxoB^x noAurunu, Kao H y Be3a ca o"r", 

palu ao6uir*u 
::ii "*l"pruCl-y ur., ca o6,a71c,,raoBaM npaBHJrHHKoM. 'BaplBarbeM ilpaBa rcoja au npaiagajy y 

"*uoyca 3aro,ou aJlaqe :a :,
lo\e y rr3BprxaBarballlr,ry 

floAaral€ o Jl?ItlHocra ie ayxno Aa wBar,juocr cBrzx ry sBoJax nocJloBa y Be3kr ca oopaaon, , ,Jrrrro, noAara*a 
" 
rrf#I;a 4o rcoJzx

X IIpanHa cpeAcrBa

Jrurry tuju ce roAar{H o .rr,qHocra Tffixt,],i; ,r. ,

;:T,#rHffi il;XH:'JH?[D:*];;",,.";:,'iJ,,H^";:il:ffi U''::::;'il:::,;1xg;
Jlurp uuju c() nolaqa o rrrrt",

sa rplrcryn uH$oiuarlajanra oA jasuo" .r" 
o6pa!yj5r' 

'nna 'Pa"l fa 
nonHece uparyN6y floa.pe,Hrcyty 

'oopeb."u o..o"u rpaBa rpolac.Ha 3raqaJa 
v sa[rr4Ty noAl:Ta o ,rrrr,,.rr, /nurrno cMarpa Aa

:iy,q,:;ff ,:fl:"'i ;'ii#::* . ,,";,i 
HI#,:;"[':ff xJJ [#* uou n ;; ;,,. 

" " Ha cyr c H:y

'BHM 
IIpaBuJrHHKoM. 

' r,r\vw' .I\u uMarpa ra cy nospefena rLeroBa npaBa yroplena 3axoHona ,
XII 3anpulHe o4pe46e

3a caa flfiTal.a xoiq -,,^., -.^--.- 
rr'la, 14.

ocr'rrl, npaBHopeJ'Ie"ifT:ii,"lttrf#fi::ilT#;::#HT,;&J#:I:;TIl,ce 3axoH, rcao H

,r.r,,o#1TT:*i;In.:j:: ilJ'u",rnu ,p,, or.o*pno ,,u. xo4 pyrconaoua Ha ,FraqaH



Oraj nparr.ur
Ha cHary, ;;il;;ff ff "TjLTJ,;;::il"Ji W ;

flpao a'r u ax o6j ae;rerr Ha or,rac HOj r a6,uJKrI,, To r,r aHa,, JlecKosau

Ilorapgyje

crpaHaqa pyxoaaoqa, a cryila

Jfloraxoarah)
.)!
;*z
.-Bi



##Hfl i[ffi
",:la6iL:_"

-P"oL-^,,,L!^^
KONAII

Ha ocHoay q'flaHa 37. craryra Jr{, ,,TonlaHa" .fiec*oBaq, a Ha o6pasaoxerr npe,ror 4rapexropa JKfr,,TonnaHa" l'lecxot,aq Ha4sopHr ogfiop JKll ,TonaaHa,,.flecxoeaq je Ha g ceAlt\uH,a4sopxoro46opa, o4pxancj arr^ J6 .,fE Jol,L roorru^or"l.r-uounr

oMyHy
YCBAJA CE NPABI4/IH14K O 3A.UTI4Til NOAATAKA O NilqHOCTH.

cacraaHil 
'r1eo 

I-lpaeraH,,lla o 3aurvrunoAara*a o n,,qHoctncy o6pacqr,r: o6aaeu:rerr,e c, o6paA[
ffiH[-",]SlXlll};"illi:ll;:T;#:a]be npaBa , "u,,-.. o6pa4oru noAara*a o ,.t.4qHocrn v

11 paau n unr. Aocra B hrr4 Ha,4,n ex H il M ca yx6a ru a p a At4 Aa rbe pean raa qrje.
[1 pa eua nr x o'ajaawn Ha r HTe pHer crpa H x Llh J Kll,,Tonaa Ha,. .frecxoaa q

Odposttoxe*e

Y cxaa4y ca 3axonom o 3aurrrl4 noAara*a o nn',Hocrn (,,cnyx6enu macHh* pc 6pr. g-,7/207g)xojrru ce 4e$rxraule ynoc, o6pa4a, qyBarbe r 3auJTrra noAaraxa o .rr4qHocrr4, 4eQuHrcaxo je 4a caaxranprBpAHlr cy6jexr - pyxoeaaaq noAaqilMa o ,rqHocrr4
opraHr3aqroHe u KaApoBcKe Mepe xaxo 6r o6ea6e4r,ro or.. "dj;ll'#:.-:TrT;t;il:rJt#;:3aKoHoM n 6no y ruoryhxocrr Aa ro npeAovr,r, ysuruajyh u y o6znpnp[4poAy, o6nm,o*o,nHo.rh h cBpxyo6pa4e' Kao , Bepo,arHohy Hacryna]ba pn3u*a u HnBo pn3n*a3a npaBa r cno6o4e enzutxux:.nnqa.

,"orr.-'.';orxj:#:l:'*" ot Pvxoaanaq Moxe nponxcarh rHrepHH aKr xojrarrn he ype*t4rrl3au.rr,ry

Kaxo JKI'l ,,TltnnaHa".tlecxoaaq epurra o6pa4y noAaraKa o .rr4qHocr4, KaKo noAarxe o .4l4qHocr4

ilUf#:;::|"* 
v oKBxpv o6as/barba AenarHocrl4, HeonxoAHo je 4a ce noc"6il,* npaBxnHrxoM

Il0crynajyhr'r y cKnaAy ca HaBeAeHrnn 3axouorvr, a Ha npeArror B.A. ArpeHropa JKr-r ,,Ton.flaHa,,'rlecxoeaq, yceaja ce npe,O*enn ,paern unx xojnje cacraaxr Aeo o'e o47ryxe.

.IDC

m:ilffi*
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законом утврђених информација. 

 Имате право да захтевате копију података о личности које руковалац обрађује у 

писаном или електронском облику. 

 Такође, имате и следећа законом прописана права: 

1. право на исправку, 

2. право на брисање, 

3. право на ограничење обраде, 

4. право на преносивост права, 

5. право на подношење приговора, 

6. право на опозив пристанка за обраду података о личности, када се обрада 

података заснива на пристанку. 

 

          За остваривање неког од законом прописаних права у вези са обрадом података о 

личности потребно је да испуните овај захтев. 

           Ваши подаци о личности су нам потребни како би смо у базама и просторијама 

руковаоца утврдили и пронашли податке који се односе на Вас као подносиоца захтева, 

као и у циљу провере идентитета, спречавајући на тај начин повреду и злоупотребу 

права на заштиту података о личности. 

           Руковалац ће на захтев одговорити и поступити без одлагања, најкасније у року 

од 30 дана од дана пријема захтева. 

          Наведени рок може да буде продужен за још 60 дана ако је то потребно, 

узимајући у обзир сложеност и број захтева. 

           О продужењу рока са образложењем за продужење, бићете обавештени у року од 

30 дана од дана пријема захтева. 

           Молимо да попуните податке неопходне за идентификацију и да заокружите 

право за које подносите захтев: 

 

1. Име  

2. Презиме  

3. Контакт   

4. Мејл   

5. Адреса 

     

 

1. Право на приступ подацима подразумева да имате право да добијете потврду о 

обради података, као и информације о сврси обраде, врстама података о личности који 

се обрађују, ко је прималац података, рок чувања података, о постојању аутоматизоване 

обраде и друго. 

2. Право на исправку/допуну података о личности подразумева да имате право да 

захтевате исправку нетачних података које руковалац обрађује, односно допуну 

података у случају када се ради о непотпуним подацима. 

3. Право на брисање података о личности представља право на заборав и 

подразумева да имате право да тражите брисање података о личности који се на Вас 



односе, ако их Руковалац обрађује незаконито или ако подаци више нису потребни у 

односу на сврху обраде и у другим законом прописаним случајевима. Потребно је да 

имате у виду да у појединим случајевима постоје разлози када је онемогућено брисање 

података у случају подношења, остваривања или одбране правних захтева, а о чему 

ћете бити детаљно обавештени. 

4. Право на ограничење обраде које подразумева да имате право да ограничите 

обраду Ваших података о личности: 

- када оспоравате тачност података о личности, у року који руковаоцу омогућава 

проверу тачности података, 

- ако је обрада незаконита, али нисте сагласни да се Ваши подаци избришу и 

уместо тога тражите ограничење обраде тих података, 

- ако руковаоцу више нису потребни Ваши подаци, али их тражите ради 

подношења, остваривање или одбране правних захтева, 

- ако сте уложили приговор на обраду података о личности. 

5. Право на преносивост података подразумева да имате право да податке који се 

обрађују примите од руковаоца у структурисаном, уобичајено коришћеном и 

електронски читљивом облику, као и да те податке пренесете, ако је обрада заснована 

на пристанку или уговору и врши се аутоматизовано. 

6. Право на приговор у вези са обрадом података о личности подразумева да у 

сваком тренутку можете да уложите приговор на обраду Ваших података о личности, 

ако се обрада података заснива на легитимном интересу руковаоца, укључујући 

профилисање или ако Ваше податке руковалац обрађује за потребе директног 

оглашавања. 

7. Право на опозив пристанка које подразумева да у сваком тренутку можете да 

опозовете пристанак који сте дали за обраду података о личности, уколико се обрада 

података заснива на пристанку. Опозив пристанка не утиче на допуштеност обраде на 

основу пристанка пре опозива, а руковалац има право на накнаду штете која би због 

опозива наступила за руковаоца. Руковалац ће са обрадом података о личности, која се 

заснива на опозваном пристанку, престати одмах по пријему опозива. 

8. Копија података о личности представља право да тражите да Вам руковалац 

изда копију Ваших података о личности које обрађујемо, у папирном или електронском 

облику. 

 

Одговор и тражене информације желим да ми пошаљете (потребо је да заокружите 

начин доставе): 

1. поштом  на адресу:  (навести име и презиме) _____________________________ 

(и адресу на коју желите да Вам се пошта достави) __________________________ 

2. мејлом на мејл: ____________________________________________ 

 

Потребно је да у наредном делу захтева детаљније наведете којим подацима желите да 

приступите, које податке тражите да руковалац исправи, избрише или пренесе, односно 

у вези са којом обрадом података истичете приговор или опозивате дати пристанак, 

односно за коју обраду тражите ограничење, те које друго своје право желите да 

остварите, а у вези са обрадом података о личности: 

 

 

 

 

 



Руковалац неће од Вас тражити никакву накнаду трошкова за поступање по овом 

захтеву, али има право да захтева уколико Ваши даљи захтеви буду очигледно 

неосновани или претерани. 

Потврђујем да сам прочитао/ла и разумео/ла појмове у овом обрасцу, да су подаци у 

овом обрасцу тачни и да сам ја лице чије личне податке наводим, као и да сам 

сагласан/а да руковалац може у ту сврху да ме контактира ради провере личних 

података и информација које овим захтевом тражим. 

 

  

  

Место и датум                                          Потпис подносиоца захтева 

 

____________________                                                  _______________________ 

 



ПРИСТАНАК ЗА ОБРАДУ 

ПОДАТКА О ЛИЧНОСТИ 

И З Ј А В А 

 

1. ЛИЧНИ ПОДАЦИ (навести податке о личности неопходне за обраду): 

 

Име: _______________________ 

Презиме: _____________________________ 

Контакт тел.:______________________ 

Мејл:_____________________________ 

Адреса пребивалишта: _________________________________________________________ 

Адреса стана/пословног простора у ком се користе услуге 

грејања:_________________________________________ 

ЈМБГ: ______________________________ 

Бр. ЛК:______________________ Издата од: _____________________ (уколико је неопходно 

за обраду доставља се копија ЛК, уколико није овлашћено лице врши увид у податке) 

 

УКОЛИКО СЕ ВРШИ ПРОМЕНА ПОДАТАКА (попунити) 

1. врши се промена података о власнику или кориснику (да/не)__________________  

2. Врши се промена података: (име, презиме, адреса, контакт тел. Мејл, комплетна промена 

података) _____________________________________________________________________ 

3.Промена се врши из следећих разлога: __________________________________________ 

  

2. ПРИСТАНАК 

 Потписивањем ове изјаве потврђујем да сам упознат/а са сврхом обраде својих података 

о личности, као и са обавезом ЈКП „Топлана“ Лесковац (као Руковаоца) да се према наведеним 

подацима односи у складу са Законом о заштити података о личности. 

 Дајем пристанак да ЈКП „Топлана“ Лесковац обрађује моје подаке о личности и то: 

__________________________________________________________________________________ 

у сврху 

__________________________________________________________________________________ 

ПРИЛОГ: ______________________________________________________________________ 

 

3. ОПОЗИВ ПРИСТАНКА 

 Упознат/а сам да имам право да у сваком тренутку опозовем овде дат пристанак за 

обраду мојих података о личности, у целости или делимично, као и да опозив пристанка не 

утиче на допуштеност обраде на основу пристанка пре датог опозива. ЈКП „Топлана“ Лесковац  

ће са обрадом података о личности, која се заснива на опозваном пристанку, престати одмах по 

пријему опозива. 

 Опозив пристанка може да се да непосредно, поштом на адресу Ул. Лесковачког одреда 

бр. 4. 16000 Лесковац (или Ул. 11. октобар бр.25. 16000 Лесковац, као и на други начин: 

Личном доставом  на адресу Ул. 11. октобар бр.25, Лесковац, канцеларија бр.9. или на e-mail: 

office@toplanaleskovac.rs,  

 

4. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

 Упознат/а сам да је ЈКП „Топлана“ Лесковац,  на својој интернет страници 

www.toplanaleskovac.rs објавило Обавештење о обради података о личности (Политика 

приватности) која садржи све неопходне информације о заштити података о личности и 

потврђујем да сам исту прочитао/прочитала и разумео/разумела. 

   

Место и датум                                                                      Потпис даваоца пристанка 

 

________________________                                                      _______________________________ 



ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ 

ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

 

ЈКП „Топлана“ Лесковац, у складу са Законом о заштити података о личности 

(“Службени гласник РС”, број 87/2018, даље: Закон), пружа неопходне информације у 

вези са заштитом приватности, поверљивости и обрадом података о личности. 

 

Руковалац подацима: 

ЈКП „Топлана“ Лесковац, са седиштем у Лесковцу, ул. Лесковачког одреда бр. 4, 

Адреса за пријем поште: 11. октобар бр. 25, 16000 Лесковац, ПИБ: 100327422, Матични 

бр.: 07205929, Регистарски бр.: 6150634012, Шифра делатности: 3530, тел.: 016/246-410 

или 016/246/401, Текући рачун: 200-2711890101824-09, 205-5025-48;   

е-mail: office@toplanaleskovac.rs;  web:  www.toplanaleskovac.rs 

Одговорно лице: в.д. директора Милош Илић 

 

Лице за заштиту података о личности:  

За сва питања и захтеве у вези са обрадом ваших података о личности можете се 

обратити лицу за заштиту података о личности на следеће адресе: 

• Име и презиме: Виолета Здравковић 

• Е-маил: office@toplanaleskovac.rs 

• Пошта: 11. октобар бр. 25., 16000 Лесковац “За лице за заштиту података о 

личности” 

 

Врсте личних података које Руковалац прикупља и обрађује 

Обим и врста података које прикупљамо и обрађујемо могу бити различити и зависе од 

врсте уговора који се закључују или од вашег захтева. Руковалац обрађује ваше 

основне идентификационе податке:  

- подаци запослених: име и презиме, адреса пребивалишта и/или боравишта, 

датум и место рођења, ЈМБГ, занимање и степен образовања, податке о радном 

искуству, мејл адреса, број телефона, број рачуна у банци, износ зараде, односно 

накнаде коју лице остварује, 

- подаци кандидата који конкуришу за посао: име и презиме, адреса 

пребивалишта и/или боравишта, датум и место рођења, ЈМБГ, занимање и степен 

образовања, податке о радном искуству, мејл адреса, број телефона, 

- подаци пословних партнера: назив партнера, седиште, име и презиме одговорног 

лица, адреса пребивалишта одговорног лица, ЈМБГ, мејл адреса и број телефона 

одговорног лица, 

- подаци корисника услуга грејања: - за кориснике-физичка лица: име и презиме, 

адреса  пребивалишта и/или боравишта, адреса стана или пословног простора на којој 

се услуга користи, ЈМБГ, податке о радном статусу или о кориснику пензије, мејл 

адреса (по потреби), број телефона; - за кориснике-правна лица: назив правног лица, 

седиште, име и презиме одговорног лица, адреса пребивалишта одговорног лица, ЈМБГ, 

мејл адреса и број телефона одговорног лица, 

- као и други подаци о лицима које Руковалац обрађује у оквиру и у вези са 

обављањем делатности. 

 

Ваши контакт подаци су нам неопходни како бисмо вам што лакше и брже 

проследили информације за време нашег пословног односа.  

 

 

mailto:office@toplanaleskovac.rs
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Сврха и правни основ обраде података о личности 

1. Закључивање и извршавање уговора о испоруци топлотне енергије 

Руковалац, ваше личне податке обрађује ради увођења података у базу корисника  

2. Испуњења правних обавеза Друштва 

Податке о личности обрађујемо и на основу законских прописа у сврху извршавања 

законских обавеза Руковаоца у складу са релевантним прописима којима се уређује 

пословање, као што су на пример обавезе прописане: Законом о раду, Законом о порезу 

на доходак грађана, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, Законом о 

рачуноводству, Законом о енергетици, Законом о комуналним делатностима, Законом о 

јавним предузећима, Законом о привредним друштвима, Законом о извршењу и 

обезбеђењу и др.). 

3. Легитимни интерес 

Легитимни интерес Руковаоца представља правни основ за обраду података о личности, 

осим ако интерес или основна права и слободе лица на које се подаци односе не 

претежу над легитимним интересима руковаоца. Легитимни интереси на основу којих 

руковалац обрађује личне податке су углавном, али не искључиво комерцијалне 

природе, право на стални развој квалитета у пружању услуга и уопште побољшање 

пословних процеса, за потребе пружања обавештења о нашим услугама, на начин који 

не може да штети вашим интересима, правима и слободама.  

4. Пристанак 

Пристанак је свако добровољно, одређено, информисано и недвосмислено изражавање 

воље корисника којим корисник изјавом или јасном потврдном радњом даје пристанак 

за обраду личних података који се на њега/њу односе за тачно одређену сврху. Ваше 

личне податке ћемо у појединим случајевима прикупљати и обрађивати само уз вашу 

сагласност. У таквим случајевима унапред ћемо тражити ваш пристанак и унапред вас 

недвосмислено информисати о сврхама такве обраде. Обраду ваших личних података 

на основу пристанка користићемо, за потребе промене власника или корисника у 

становима и пословним просторијама у којима се користе наше услуге,  истраживања 

задовољства пруженим услугама, слања обавештења везана за процесе снабдевања или 

обавештења у вези настанка кварова или обуставе топлотне енергије због одређених 

процеса реконструкције или уградње нових уређаја, укључујући обавештавање о 

услугама које одговарају вашим конкретним потребама, као и у циљу унапређења 

нашег  пословног односа. Пристанак се може дати и ускратити у сваком тренутку. 

5. Обрада података путем интернет странице привредног друштва 

Приликом коришћења наше интернет странице _www.toplanaleskovac.rs не прикупљамо 

ваше личне податке, нити их на други начин обрађујемо. 

Податке о личности првенствено прикупљамо директно од вас, преко достављене личне 

карте, вашег е-маила или преко уговора који нам доставите (о купопродаји, о 

наслеђивању и др.). 

Податке у изузетним случајевима прикупљамо преко ПУ Лесковац, уколико на захтев 

јавног извршитења недостају Ваши подаци, а јавни извршитељ исте захтева у поступку 

извршења за дуговање по рачунима за испоручену топлотну енергију, у складу са 

Захтевом који се доставља извршном повериоцу у складу са Законом о извршењу  и 

обезбеђењу. Ово у случају да немате закључен уговор о испоруци топлотне енергије 

који сте у обавези да закључите са Топланом у складу са Законом о енергетици, о чему 

сте благовремено били обавештавани и путем медија и лично на адресу стана или 

пословног простора у коме се испоручује топлотна енергија. 
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Примаоци података о личности 

Ваши лични подаци се обрађују у сврхе које су овде наведене. Када је за остварење те 

сврхе потребно, а на основу наше законске или уговорне обавезе и/или права, вашим 

личним подацима приступ могу имати одређени примаоци: 

• директор и запослени у Руковаоцу, 

• државни органи и лица који због природе посла који обављају морају имати 

приступ таквим подацима, 

У свим наведеним случајевима, пренос и обрада ваших личних података врше се уз 

обавезне мере заштите поверљивости. 

Обрађивачи података о личности 

Осим Руковаоца, личне податке, у наше име и за наш рачун, обрађују и наши 

обрађивачи, као што су финансијски, правни и технички сектор ( у зависности да ли сте 

корисник, лице које конкурише за посао, запослени код Топлане или пословни 

партнер), односно лица која су правилником о систематизацији послова одређена за 

обраду података или лице које директор посебним решењем за то овласти.  

Руковалац ангажује само оне обрађиваче који у потпуности гарантују примену 

одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера у циљу законите обраде 

личних података. 

Рок чувања података о личности 

Ваше личне податке привредно друштво чува до испуњења сврхе за коју су 

прикупљени и свих уговорних права и обавеза, односно до истека рокова прописаних 

позитивним прописима Републике Србије. Рок у којем ће се лични подаци чувати 

зависи од законске обавезе чувања података, врсте закљученог уговора, трајања 

уговора, као и од рокова застарелости потраживања. 

Ваши лични подаци се обрађују у Републици Србији. 

Права лица на које се подаци односе 

У случајевима предвиђеним законском регулативом у области заштите података о 

личности, лице на које се подаци односе има следећа права: 

• право на приступ (имате право да у сваком тренутку од нас захтевате 

информацију да ли се ваши лични подаци обрађују и, уколико се обрађују, да затражите 

приступ личним подацима и информације на које имате право у вези са заштитом 

личних података; Руковалац вам, на захтев, обезбеђује копију личних података који се 

обрађују, а за све додатне копије, привредно друштво може наплатити разумну накнаду 

на име административних трошкова; Ако се захтев подноси електронским путем, осим 

ако се не захтева другачије, руковалац информације пружа у уобичајено коришћеном 

електронском облику); 

• право на исправку и допуну (имате право да од нас захтевате исправку нетачних 

података које обрађујемо, односно допуну података у случају када су исти непотпуни); 

• право на брисање (имате право да од нас захтевате брисање личних података у 

случају када их Руковалац незаконито обрађује (што морате поткрепити ваљаним 

доказом), ако лични подаци више нису неопходни у односу на сврху обраде и у другим 

Законом прописаним случајевима (уколико више нисте корисник наших услуга и 

притом сте измирили све обавезе према Топлани). Постоје разлози који онемогућују 

тренутно брисање (као на пример у случају подношења, остваривања или одбране 

правних захтева о чему ћемо вас детаљно обавестити); 

• право на ограничење обраде (имате право да захтевате ограничење обраде 

личних података у следећим случајевима:  

1) ако оспоравате тачност личних података у року који омогућава привредном друштву 

проверу тачности тих података; 



 2) ако је обрада незаконита, али се противите брисању и уместо тога захтевате 

ограничење употребе тих података;  

3) ако нам подаци више нису потребни за потребе обраде, али их захтевате у циљу 

подношења, остваривања или одбране правних захтева;  

4) ако сте уложили приговор на обраду; 

• право на преносивост података (имате право да од нас примите своје личне 

податке које сте нам претходно доставили, у структурисаном, уобичајено коришћеном 

и електронски читљивом облику, као и да те податке пренесете другом руковаоцу ако је 

обрада заснована на пристанку или уговору и врши се аутоматизовано); 

• право на приговор (имате право да у сваком тренутку уложите приговор на 

обраду ваших личних података ако се обрада заснива на нашим легитимним 

интересима, укључујући профилисање или ако ваше податке обрађујемо за потребе 

директног маркетинга); 

• право на опозив пристанка (уколико се обрада ваших личних података заснива 

на пристанку, имате право да у сваком тренутку опозовете претходно дат пристанак за 

обраду личних података, делимично или у целости; опозив пристанка не утиче на 

допуштеност обраде на основу пристанка пре опозива, а руковалац има право на 

накнаду штете која би због опозива наступила за руковаоца; руковалац ће са обрадом 

личних података, која се заснива на опозваном пристанку, престати у најкраћем 

могућем року по пријему опозива). 

Напред наведена права можете да остварите подношењем писаног захтева   

-на е-mail: office@toplanaleskovac.rs руковаоца, на обрасцу који се налази на интернет 

страници руковаоца www. toplanaleskovac.rs,  

- путем поште на адреси управне зграде руковаоца: ул. 11. октобар бр. 25. 16000 

Лесковац  или на адреси седишта руковаоца: ул. Лесковачког одреда бр. 4. 16000 

Лесковац 

- или личним доласком на адреси у Лесковцу: 11.октобар бр. 25. у бившим 

просторијама Завода за запошљавање (које се налазе у Згради Републичког фонда за 

здраваствену заштиту у Лесковцу), улаз из улице Моше Пијаде, четврти спрат, у 

канцеларији бр. 9.. 

Захтев доставити лицу за заштиту података о личности на напред наведене адресе. 

Руковалац задржава право да од подносиоца захтева затражи додатне информације 

ради провере његовог  идентитета, а све у циљу заштите права и приватности 

подносиоца захтева. Уколико су захтеви очигледно неосновани и претерани, нарочито 

у случају њиховог учесталог понављања, руковалац задржава право да наплати 

административне трошкове или да одбије поступање по захтеву. 

Право на притужбу надлежном државном ограну 

Уколико сматрате да је обрада ваших података о личности извршена супротно 

одредбама Закона, имате право да поднесете притужбу Поверенику за информације од 

јавног значаја и заштиту података о личности. 
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