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

( „Службени гласник РС“ број 88/17, 27/18-др закони и 10/2019 ) и члана 56. Закона о 

заштити података о личности ( „Сл. гласник РС“ број 87/2018 ), директор Основне школе 

„Мика Митровић“ Богатић, доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о одређивању лица за заштиту података о личности 

 

1.Лице овлашћено за заштиту података о личности је запослена Ивана Савић, наставник 

српског језика и помоћник директора „Мика Митровић“ Богатић, ул. Војводе Степе бр. 4 

Богатић, имејл адреса saviciva86@gmail.com,  телефон: 015/7786-145. 

2. Лице за заштиту података о личности има најмање обавезу да: 

-информише и даје мишљење руковаоцу или обрађивачу, као и запосленима који врше 

радње обраде о њиховим законским обавезама у вези са заштитом података о личности, 

- прати примену одредби овог закона, других закона и интерних прописа руковаоца или 

обрађивача који се односе на заштиту података о личности, укључујући и питања поделе 

одговорности, подизања свести и обуке запослених који учествују у радњама обраде, као и 

контроле, 

-даје мишљење, када се то затражи, о процени утицаја обраде на заштиту података о 

личости и прати поступање по тој процени, у складу са чланом 54. Закона о заштити 

података о личности, 

-сарађује са Повереником, представља контакт тачку за сарадњу са Повереником и 

саветује се са њим у вези са питањима која се односе на обраду, укључујући и 

обавештавање и прибављање мишљења из члана 55. Закона о заштити података о 

личности. 

У извршавању својих обавеза лице за заштитиу података о личности дужно је да посебно 

води рачуна о ризику који се односи на радње обраде, узимајући у обзир природу, обим , 

околности и сврхе обраде. 

3. Лице за заштиту података о личности је независно у извршавању својих обавеза. 

4. Контакт податке лица за заштиту података о личности објавити на интернет страници 

Установе и доставити их Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података 

о личности одмах по доношењу ове одлуке. 

5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли школе. 

Образложење: 

 

Чланом 56. став 2. тачка 1. Закона о заштити података о личности утврђена је обавеза 

установа као органа власти да одреде лице за заштититу података о личности.  

У складу са наведеним, одлучено је као у изреци одлуке.  

 

 

Директор 

________________________ 



Милорад Ерцеговчевић 


