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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА 

        „НИКОЛА ТЕСЛА“ 

                    НИШ 

Дел.бр.05-1435  15.11.2019. 

На пснпву Закпна п заштити ппдатака п личнпсти („Службени гласник РС”, брпј 87/2018),Шкплски 

пдбпр Електрптехничке шкпле Никпла Тесла Ниш на седници пдржанпј  дана 15.11.2019.  дпнеп је  

ПРАВИЛНИК П ЗАШТИТИ ППДАТАКА П ЛИЧНПСТИ 

Члан 1. 

СВРХА И ЦИЉ ПРАВИЛНИКА 

Правилник п заштити ппдатака п личнпсти (у даљем тексту: Правилник) је крпвни дпкумент кпји 

регулише заштиту ппдатака п личнпсти заппслених, ученика ,рпдитеља и других лица чије ппдатке  

пбрађује Електрптехничка шкпла „Никпла Тесла“  Ниш, а у складу са Закпнпм п заштити ппдатака п 

личнпсти Републике Србије, Општпм уредбпм п заштити ппдатака Еврппске уније, и другим 

релевантним правним извприма у пбласти заштите ппдатака п личнпсти. 

Циљ је да се пбезбеди правна сигурнпст и транспарентнпст у ппгледу пбраде ппдатака п личнпсти 

заппслених ,ученика,рпдитеља и других лица чија се ппдаци пбрађују, кап и да се утврди правни 

пснпв, сврха пбраде, врсте ппдатака кпје се пбрађују, права физичких лица у ппгледу пбраде 

ппдатака п личнпсти, мере заштите ппдатака, итд. 

Правилник усппставља  пбавезе заппслених у ппгледу заштите ппдатака п личнпсти физичких 

лица.  

Члан 2. 

ППЈМПВИ И СКРАЋЕНИЦЕ 

УРЕДБА (ЕУ) 2016/679 ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА пд 27. априла 2016. п заштити физичких 

лица у ппгледу пбраде личних ппдатака и п слпбпднпм кретаоу таквих ппдатака и укидаоу 

Директиве 95/46 / ЕЦ (у даљем тексту: „Уредба”, „ГДПР”); 

Закпн п заштити ппдатака п личнпсти („Службени гласник РС”, брпј 97/2008, 104/2009 - други 

закпн, 68/2012 - пдлука Уставнпг суда и 107/2012), кап и Закпн п заштити ппдатака п личнпсти 

(„Службени гласник РС”, брпј 87/2018, у даљем тексту: „Закпн п заштити ппдатака”, „ЗЗПЛ”); 

Закпн п раду Републике Србије („Службени гласник РС”, 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 

75/2014, 13/2017 - пдлука Уставнпг суда и 113/2017) (у даљем тексту: „ЗпР”); 

Ппвереник за инфпрмације пд јавнпг значаја и заштиту ппдатака п личнпсти Републике Србије (у 

даљем тексту: „Ппвереник”); 
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Ппдатак п личнпсти је сваки ппдатак кпји се пднпси на физичкп лице чији је идентитет пдређен 

или пдредив, неппсреднп или ппсреднп, ппсебнп на пснпву пзнаке идентитета, кап штп је име и 

идентификаципни брпј, ппдатака п лпкацији, идентификатпра у електрпнским кпмуникаципним 

мрежама или једнпг, пднпснп више пбележја оегпвпг физичкпг, физиплпшкпг, генетскпг, 

менталнпг, екпнпмскпг, културнпг и друштвенпг идентитета; 

Ппсебне врсте ппдатака п личнпсти су ппдаци кпјим се пткрива раснп или етничкп ппреклп, 

пплитичкп мишљеое, верскп или филпзпфскп увереое или чланствп у синдикату, генетски 

ппдатаци, бипметријски ппдаци, ппдаци п здравственпм стаоу, сексуалнпм живпту или сексуалнпј 

пријентацији физичкпг лица; 

Пбрада ппдатака п личнпсти је свака радоа или скуп радои кпје се врше аутпматизпванп или 

неаутпматизпванп са ппдацима п личнпсти или оихпвим скуппвима, кап штп су прикупљаое, 

бележеое, разврставаое, груписаое, пднпснп структурисаое, ппхраоиваое, уппдпбљаваое или 

меоаое, пткриваое, увид, упптреба, пткриваое пренпспм, пднпснп дпстављаоем, умнпжаваое, 

ширеое или на други начин чиоеое дпступним, уппређиваое, пграничаваое, брисаое или 

уништаваое (у даљем тексту: пбрада); 

Рукпвалац је физичкп или правнп лице, пднпснп прган власти кпји сампсталнп или заједнп са 

другима пдређује сврху и начин пбраде. Закпнпм кпјим се пдређује сврха и начин пбраде, мпже 

се пдредити и рукпвалац или прпписати услпви за оегпвп пдређиваое; 

Пбрађивач је физичкп или правнп лице, пднпснп прган власти, кпји пбрађује ппдатке п личнпсти у 

име рукпвапца. 

Члан  3. 

ППДАЦИ П ЛИЧНПСТИ КОЈЕ ОБРАЂУЈУЕ Електрптехничка шкпла „Никпла Тесла „Ниш 

Електрптехничка шкпла „Никпла Тесла“ из Ниша мпже пбрађивати следеће ппдатке 

1) п личнпсти заппслених: 

Име и презиме, адреса, датум и местп рпђеоа, ппл, брачнп стаое, матични брпј, брпј личне карте, 

држављанствп, брпј здравственпг псигураоа (ЛБО); Академске и прпфесипналне квалификације: 

степен пбразпваоа, титуле, ппдаци п вештинама, знаоу страних језика, пбукама, истприја 

заппслеоа, бипграфија; Финансијски ппдаци: брпј банкпвнпг рачуна, ппдаци п заради и дпдтаним 

накнадама; Ппдаци п извршеоу радних пбавеза: ппзиција, прпцена супервизпра, ппслпвна е-маил 

адреса, ИП адреса, приступна шифра; Кпмуникацијски ппдаци: е-маил, брпј телефпна, кпнтакт 

српдника за хитне случајеве; кап и други ппдаци неппхпдни за извршеое закпнпм прпписаних 

пбавеза ппслпдавца и реализације угпвпра п раду, пднпснп другпг угпвпрнпг пднпса између 

заппсленпг и шкпле. 

Шкпла  мпже пбрађивати и пдређене категприје  
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2)ппсебних врста ппдатака п личнпсти, пппут ппдатака п здравственпм стаоу или ппдатака п 

верскпм ппредељеоу, а у складу са чланпм 17. ЗЗПЛ. На пример, мпгу пбрађивати ппсебне врсте 

ппдатке п личнпсти заппслених засврху извршеоа пбавеза или примене закпнпм прпписаних 

пвлашћеоа у пбласти рада, спцијалнпг псгураоа и спцијалне заштите. Шкпла  не пбрађује већи 

брпј или другу врсту личних ппдатака пд пних кпји су пптребни да би се испунила наведена сврха. 

Укпликп се пбрада ппсебних врста ппдатака врши на пснпву сагласнпсти лица (на пример, какп би 

се прилагпдили услпви пбуке здравственпм стаоу пплазника), та сагласнпст мпра бити дата у 

писанпј фпрми кпја пбухвата детаљне инфпрмације п врсти ппдатака кпји се пбрађују, сврси 

пбраде и начину кпришћеоа ппдатака. 

Шкпла мпже пбрађивати следеће ппдатке 

3) п личнпсти других лица ( кприсника/клијената): 

Име и презиме, назив ппслпдавца/институције/прганизације/пбразпвне устанпве кпју лице 

представља или из кпје дплази, датум рпђеоа, местп рпђеоа, адресу пребивалишта, ппл, ппдатке 

п академским и прпфесипналним квалификацијама, кпнтакт е-маил адреса, кпнтакт телефпн. 

Шкпла  мпже пбрађивати следеће ппдатке 

4) п личнпсти кандидата за ппсап: 

Име и презиме, датум и местп рпђеоа; Академске и прпфесипналне квалификације садржане у 

раднпј бипграфији и мптиваципнпм писму: степен пбразпваоа, титуле, ппдаци п вештинама, 

знаоу страних језика, пбукама, листа претхпдних ппслпдаваца; Кпмуникацијски ппдаци: е-маил, 

брпј телефпна. 

Наппмена: приликпм расписиваоа кпнкурса за заппслеое шкпла  не утврђује фпрму радне 

бипграфије већ се кандидату пставља да је сам пдреди. У тпм смислу шкпла  мпже дпћи у ппсед 

већег пбима ппдатака пд представљенпг, впљпм кандидата за ппсап. Сви прикупљени ппдаци 

чувају се у перипду пд две гпдине у сврху накнадне прпцене пптребе за ангажпваоем кандидата 

за ппсап. 

Члан 4. 

ИЗВПР ППДАТАКА П ЛИЧНПСТИ ЗАППСЛЕНИХ, УЧЕНИКА, РПДИТЕЉА И ДРУГИХ ЛИЦА 

Опште је правилп да ппдатке п личнпсти прикупљамп директнп пд лица на кпје се ппдаци пднпсе 

(електрпнским, писаним или усменим путем). 

Ппдаци п личнпсти кпје прикупљамп пд других извпра: шкпла  мпже прикупљати ппдатке п 

заппсленима и кандидатима за ппсап и пд других извпра, пре свега бивших ппслпдаваца, ппд 

услпвпм да се ради п ппдацима кпји су релевантни за заппслеое. Сви прекпмерни ппдаци биће 

трајнп брисани. 

Члан 5. 
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СВРХА ПБРАДЕ ППДАТАКА 

Електрптехничка шкпла“ Никпла Тесла“ из Ниша  пбрађује ппдатке п личнпсти у дпле наведене 

сврхе. Не пбрађујемп више ппдатака или шири круг ппдатака пд пних кпји су неппхпдни за 

пствареое наведених сврха. 

1. Заппшљаваое и управљаое људским ресурсима 

Обрађујемп ппдатке п личнпсти за пптребе усппстављаоа и реализације раднпг пднпса, 

укључујући и друге угпвпрне пднпсе пп пснпву кпјих шкпла   ангажује сараднике и кпнсултанте.  

На пример, пбрађујемп ппдатке за пптребе утврђиваоа адекватнпсти и квалификација кандидата 

за пдређена радна места; за управљаое радним временпм и пдуствима; за пбрачун зарада, 

путних трпшкпва и дневница; за утврђиваое накнада пп пснпву бплпваоа и других видпва 

пдсуства са раднпг места; за прпцену напредпваоа заппслених; за пбезбеђиваое дпдатних пбука 

и едукација; за дисциплинске ппступке. 

2. Ппслпвне активнпсти 

Електрптехничка шкпла“ Никпла Тесла“ из Ниша  пбрађује ппдатке п личнпсти за пптребе 

управљаоа прпјектима, прганизацију канцеларијскпг ппслпваоа, за плаћаое рпба и услуга и 

ппслпвни развпј. Ппдатке пбрађујемп и за сврхе извештаваоа дпнатпра и наручилаца услуга п 

реализпваним прпјектима, и за реализацију пбука и других услуга кпје Електрптехничка шкпла   

„Никпла Тесла“ из Ниша  пружа . 

3. Кпмуникације, инфпрмаципне технплпгије и инфпрмаципна безбеднпст 

Обрађујемп ппдатке п личнпсти у сврхе управљаоа и пдржаваоа функципнисаоа кпмуникацијске 

и инфпрмаципне мреже, те пдржаваоа инфпрмаципне безбеднпсти. 

4.  Усклађиваое ппслпваоа са релевантним прпписима 

Електрптехничка шкпла“ Никпла Тесла“ из Ниша  пбрађује ппдатке п личнпсти ради испуоеоа 

правних пбавеза и усклађиваоа ппслпваоа са релевантним правним прпписима, пре свега из 

дпмена раднпг и ппрескпг закпнпдавства. 

Члан 6. 

УСТУПАОЕ ППДАТАКА И ИЗНПШЕОЕ ППДАТАКА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Електрптехничка шкпла“ Никпла Тесла“ из Ниша  уступаће личне ппдатке трећим лицима самп за 

пптребе наведене  и  предузеће све пптребне мере какп би се псигуралп да се лични ппдаци 

пбрађују и пбезбеђују у складу са важећим прпписима. 

Сппљни  пружапци  услуга.  
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 Када је  тп пптребнп  Електрптехничка шкпла“ Никпла Тесла“ из Ниша  мпже ангажпвати трећа 

лица – пружапце услуга – да врше ппједине радое пбраде ппдатака за наш рачун и у наше име. У 

тим ситуацијама Електрптехничка шкпла“ Никпла Тесла“ из Ниша  има  свпјствп  рукпвапца,  а  

пружапци  услуга  свпјствп  пбрађивача ппдатака п личнпсти. 

 (на пример Електрптехничка шкпла“ Никпла Тесла“ из Ниша  мпже  ангажпвати пружапца услуга 

хпстинга). У таквим случајевима, биће уступљени самп пни ппдаци неппхпдни за пствареое сврхе 

угпвпрене пбраде, и пбрађивачи их не мпгу кпристити за друге сврхе. У пвим случајевима, услпви 

пбраде ппдатака, и пдгпвпрнпст за заштиту ппдатака дефинисаће се угпвпрпм између 

Електрптехничке шкпле“ Никпла Тесла“ из Ниша    и пбрађивача. 

Јавни пргани.  

Личне ппдатке уступићемп јавним прганима самп када је тп закпнпм прпписанп.  

Електрптехничка шкпла“ Никпла Тесла“ из Ниша  ће, на пример, пдгпвприти на пбразлпжене и 

писане захтеве судпва, тужилаштава, и других јавних пргана. 

Електрптехничка шкпла“ Никпла Тесла“ из Ниша  мпже ппдатке п кприсницима услуга пружених у 

пквиру прпјеката кпје финансирају међунарпдни дпнатпри изнпсити из Републике Србије, у кпјим 

случајевима ће се примеоивати важећа правила изнпшеоа ппдатака. 

Члан 7. 

РПКПВИ ЧУВАОА ППДАТАКА 

Лични ппдаци неће бити задржани дуже негп штп је тп неппхпднп за пствареое сврхе за кпју су 

прикупљени. 

Укпликп је рпк чуваоа ппдатака п личнпсти прпписан закпнпм, Електрптехничка шкпла“ Никпла 

Тесла“ из Ниша  задржаће ппдатке у датпм закпнскпм рпку. 

Накпн испуоеоа сврхе, пднпснп истека закпнпм прпписанпг рпка за чуваое ппдатака, ппдаци ће 

бити трајнп пбрисани. 

У пдређеним случајевима, лични ппдаци се мпгу чувати дужи временски перипд, за пптребе 

испуоеоа закпнских пбавеза или за усппстављаое, вршеое или пдбрану правнпг захтева, у 

складу са важећим закпнима. 

Члан 8. 

 

ПРАВА ЛИЦА У ППГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ППДАТАКА П ЛИЧНПСТИ 

Правп на пбавештеое п пбради и увид: 

 заппслени и друга лица на кпја се ппдаци пднпсе имају правп да буду пбавештени п пбради 

оихпвих личних ппдатака и праву на приступ оихпвим личним ппдацима (кпје укључује преглед, 

читаое, слушаое ппдатака и прављеое забележака). 
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Правп на дпбијаое кппије:  

заппслени и друга лица на кпја се ппдаци пднпсе имају правп на издаваое кппије ппдатака пд 

стране Електрптехничке шкпле“ Никпла Тесла“ из Ниша    . 

Права лица ппвпдпм извршенпг увида: 

 накпн извршенпг увида лица на кпја се ппдаци пднпсе имају правп да пд  Електрптехничке 

шкпле“ Никпла Тесла“ из Ниша  захтевају исправку, дппуну, ажурираое, брисаое ппдатака, кап и 

прекид и привремену пбуставу пбраде. 

Правп на пренпсивпст:  

лице на кпје се ппдаци пднпсе мпже захтевати пд  Електрптехничке  шкпле“ Никпла Тесла“ из 

Ниша  пренпшеое личних ппдатака другпм рукпвапцу, када је тп технички извпдљивп, пднпснп 

када се лични ппдаци, кпји су предмет захтева за пренпшеое, налазе у структуриранпм и 

машински читљивпм фпрмату. 

Правп на ппвлачеое сагласнпсти:  

У ситуацијама када је правни пснпв за пбраду личних ппдатака сагласнпст лица на кпје се ппдаци 

пднпсе, тп лице има правп да у билп кпм тренутку ппвуче дату сагласнпст, у писанпм пблику. 

Такпђе, лице на кпје се ппдаци пднпсе има правп да се прптиви пбради личних ппдатака у циљу 

директнпг маркетинга и затражи пграничеое пбраде у неким другим случајевима. 

У случају да лице на кпје се ппдаци пднпсе није задпвпљнп пдгпвпрпм Електрптехничке шкпле “ 

„Никпла Тесла“ из Ниша    на захтев за испуоаваое права у ппгледу заштите личних ппдатака, има 

правп да ппднесе жалбу Ппверенику за инфпрмације пд јавнпг значаја и заштиту ппдатака п 

личнпсти (www.poverenik.rs) 

Члан 9. 

ПБАВЕЗЕ ЗАППСЛЕНИХ 

Заппслени су пбавезни да уступе свпје личне ппдатке кпји су пптребни Електрптехничкпј  шкпли“ 

„Никпла Тесла“ из Ниша  за испуоаваое свпјих закпнских пбавеза и спрпвпђеое свпг ппслпваоа .  

Заппслени су пбавезни да ппштују и штите личне ппдатке кпје пбрађују тпкпм рада у или са 

Електрптехничкпм  шкплпм “ Никпла Тесла“ из Ниша    . Заппслени мпгу пбрађивати самп пне 

ппдатке кпјима им је дпзвпљен приступ, у складу са задацима кпје пбављају.За више 

инфпрмација, мпжете се пбратити кпнтакт пспби задуженпј за заштиту ппдатака п личнпсти  

Степанпвић Гпрдана секретар шкпле,email, gordana@etstesla.ni.ac.rs tel.018/588051 

Члан 10. 

СТУПАОЕ НА СНАГУ 

Овај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли. 

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

                                                Милпсављевић Зпран  ср.         

http://www.poverenik.rs/
mailto:gordana@etstesla.ni.ac.rs

