
Културни центар Кула 

Јосипа Крамера 3  

Кула 

Дана: 24.1.2023. 

Број: 3/2023 

 На основу члана 56. став 2. тачка 1. Закона о заштити података о 
личности(„Сл.Гласник РС“ бр. 87/2018) и члана 44 Статута Културног центра Кула, 
директор Културног центра Кула доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

о одређивању лица за заштиту података о личности 

 

1. Запослени Слободан Ногавица, на радном месту уредник програма одређује се 
за лице за заштиту података о личности у Културном центру Кула. 

2. Контакт подаци лица за заштиту података о личности су: 
   Телефон:025/722-477 
    Email: kcknogavica@gmail.com 

3. Лице за заштиту података о личности има обавезу да: 
- Информише и даје  мишљење руковаоцу или обрађивачу,као и запосленима 

у Културном центру Кула, који врше радње обраде о њиховим законским 
обавезама у вези са заштитом података о личности; 

- Прати примену одредби  Закона о заштити података о личности,других 
закона и интерних прописа које примењују руковалац и обрађивач, а који се 
односе на заштиту података о личности,укључујући и питања поделе 
одговорности,подизања свести и обуке запослених у установи,који учествују 
у радњама обраде, као и контроле; 

- Даје мишљење, када се то тражи, о процени утицаја обраде на заштиту 
података о личности и прати поступање по тој процени; 

- Сарађује са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту 
података о личности, 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; 

- Посебно води рачуна о ризику који се односи на радње обраде, узимајући у 
обзир природу, обим, околности и сврху обраде; 

- Чува тајност, односно поверљивост података до којих дође у извршавању 
обавеза. 

4. Лице за заштиту података о личности непосредно одговара директору установе, 
као руководиоцу руковаоца и обрађивача података. 

5. За извршавање његових обавеза ће бити обезбеђена неопходна средства, 
приступ подацима о личности и радњама обраде, као и његово стручно 
усавршавање. 

6. За извршавање његових обавеза, руковалац и обрађивач ће благовремено и на 
одговарајући начин укључити лице за заштиту података о личности у све 
послове, који се односе на заштиту података о личности. 



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

8. Контакт податке лица за заштиту података о личности Културни центар Кула ће 
објавити на званичној интернет страници установе, на њеним огласним таблама 
и доставити их Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту 
података о личности. 

 

Образложење 

На основу члана 56. став 2. тачка 1. Закона о заштити података о личности, 
прописано је, да су руководилац и обрађивач дужни да одреде лице за заштиту 
података о личности, ако се обрада врши од стране органа власти. 

На основу члана 4. став 1. тачка 25. поменутог закона, орган власти је државни 
орган, орган територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе, јавно 
предузеће, установа и друга јавна служба, организација и друго правно или физичко 
лице које врши јавна овлашћења. 

Члаом 57. истог закона је прописано да су руковалац и обрађивач дужни да 
благовремено и на одговарајући начин укључе лице за заштиту података о личности за 
извршавање обавеза из члана 58. Закона, на тај начин што му обезбеђују неопходна 
средства за извршавање ових обавеза, приступ подацима о личности и радњама 
обраде, као и његово стручно усавршавање, да обезбеде независност лица за заштиту 
података о личности у извршавању његових обавеза, да не могу казнити лице за 
заштиту података о личности, нити раскинути радни однос због извршавања обавеза 
из члана 58. 

На основу горе изложеног, донето је решење као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: против овог решења запослени може покренути спор 
пред надлежним судом у року од 60 дана од дана достављања овог решења. 

 

         

          

                    Каменко Бертић, директор с.р. 

 

 

 

 

Доставити: 

-Запосленом; 

-Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности; 

-Огласна табла; 

-Архива 


