
Република Србија 
Економско-трговинска школа   П а р а ћ и н 
Дел. број 1183     Датум 13.09.2019. 
 
На основу члана 126. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гл. РС бр. 

88/17,27/18,10/19),  члана 56.-58. Закона о заштити података о личности (Сл.гл. РС бр. 87/18), директор 
Економско-трговинске школе у Параћину доноси следећу 

 
                                                    О  Д  Л  У  К  У 
Одређује се лице за заштиту података личности Анђелић Зорица, наставник економске 

групе предмета. 
Лице одређено за заштиту података личности дужно је да прати примену Закона о заштити 

података  о личности и других прописа који се односе на заштиту података о личности, укључујући и 
обуку запослених који учествују у радњама обраде и контроле. 

Лице одређено за заштиту података личности дужно је да води евиденцију о радњама обраде за 
које је одговоран. 

На основу члана 58. Закона, лице за заштиту података о личности има најмање обавезу да: 
1) 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; 
2) 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; 

3) даје мишљење, када се то затражи, о процени утицаја обраде на заштиту података о личности 
и пратипоступање по тој процени, у складу сачланом 54. овог закона; 

4) сарађује са Повереником, представља контакт тачку за сарадњу са Повереником и саветује се 
са њим у вези са питањима која се односе наобраду, укључујући и обавештавање и прибављање 
мишљења из члана 55. овог закона. 

У извршавању својих обавеза лице за заштиту 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. 

Контакт податке лица за заштиту података о личности објавити на сајт школе и огласној табли и 
доставити их Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

 
                                        О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 
Чланом 126. став 4. тачка 18. Закона о основама система образовања и васпитања, прописано је 

да о правима, обавезама и одговорностима запослених одлучује директор. 
Чланом 56. Закона о заштити података о личности, директор школе је одредио лице за заштиту 

података личности. 
Чланом 58. Закона прописана је обавеза лица о заштити података о личности, како је наведено у 

изреци решења. 
Поступајући у складу са  горе наведеним законским одредбама, директор је донео одлуку као у 

диспозитиву. 
Правна поука: Против ове одлуке запослени има право да поднесе жалбу Школском одбору у 

року од 15 дана од пријема одлуке. 
                                                                              

Директор школе 
                                                                                         Симић Славољуб 


