
 
 

Деловодни број: 02/377 

Датум: 04.12.2020. 

 

 

На основу члана 126.став 4.тачка 18. и став 5. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“ број 88/17, 27/18-други закони, 10/19 и 6/20) и члана 56. Закона о заштити 

података о личности ( „Службени гласник РС“ број 87/18), лице по овлашћењу директора Музичке школе 

„Јосиф Маринковић“ Зрењанин број 02/362 од 10.11.2020.године, Александра Милосављевић Вребалов, 

дана 04.12.2020.године доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

 

1. Наташа Радаковић, запослена у Музичкој школи „Јосиф Маринковић“ Зрењанин на неодређено 

време на радном месту секретар школе, одређује се за лице за заштиту података о личности. 

 

2.Лице за заштиту података о личности има 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, подизање свести 

и обуке запослених који учествују у радњама обраде, као и контроле 

-даје мишљење, када се то затражи, о процени утицаја обраде на ѕаштиту података о личности и прати 

поступање по тој процени, у складу са чланом 54. Закона о заштити података о личности. 

 

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.  

 

3.Ради омогућавања извршавања његових обавеза лицу за заштиту података о личности биће обезбеђена 

неопходна средства за извршавање обавеза, приступ подацима о личности и радњама обраде, као и 

његово стручно усавршавање. 

 

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

 

5.Контакт подаци лица за заштиту података о личности биће објављени и достављени Поверенику за 

информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

 

6.Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

                Лице по овлашћењу 

  

 ______________________ 

                                                                                                                     Александра Милосављевић Вребалов 


