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 На основу члана 126. став 4. тачка 18.Закона о основама система образовања и васпитања  
( ''Сл. Гласник РС'' бр 88/17,27/18,10/19) а у складу са одредбама члана 56. став 2 тачка 1) 
Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС" бр. 87/2018 – даље: Закон), МШ 
''Мокрањац'' из Београда  Дечанска 6, матични број 07004311,  ПИБ- 101511540, заступа је 
директор Милош Трајковић који је дана 11.09.2019. године донео  :  
 

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 
 

1. Лице за заштиту података о личности МШ'' Мокрањац'' у Београду   одређује се 
запослени др ЗОРАН  ГОРТНАР наставник  физичког васпитања . 
 
2. Именовано Лице за заштиту података о личности обавља ће  послове заштите података о 
личности на адреси седишта Школе-  БЕОГРАД , ДЕЧАНСКА 6 ,а може се контактирати и 
путем телефонског броја 064/2477-358 или имејл адресе>  gortnar@bitsyu.net  
 
3.Лице за заштиту података о личности има наjмање обавезу да:  

1) информише и даjе мишљење руковаоцу или обрађивачу, као и запосленима коjи 
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 коjи се односе на заштиту података о личности, укључуjући и питања 
поделе одговорности, подизања свести и обуке запослених коjи учествуjу у радњама 
обраде, као и контроле;  
3) даjе мишљење, када се то затражи, о процени утицаjа обраде на заштиту података о 
личности и прати поступање по тоj процени, у складу са чланом 54. овог закона;  
4) сарађуjе са Повереником, представља контакт тачку за сарадњу са Повереником и 
саветуjе се са њим у вези са питањима коjа се односе на обраду, укључуjући и 
обавештавање и прибављање мишљења из члана 55. овог закона.  

У извршавању своjих обавеза лице за заштиту података о личности дужно jе да посебно води 
рачуна о ризику коjи се односи на радње обраде, узимаjући у обзир природу, обим, 
околности и сврхе обраде.  
 
4.  Контакт подаци Лица за заштиту података о личности морају се објавити, те учинити 
јавним и доступним ( на сајту  и огласној табли Школе). 
 
5. На основу ове одлуке извршиће се пријава лица за заштиту података о личности  у 
евиденцију Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

 
Образложење 

Одредбом члана 56. Закона утврђена је обавеза установа као органа власти да одреде лице за 
заштиту података о личности.У складу са наведеним, и уз консултацију са запосленим  због 
његове способности за извршавање обавеза из члана 58.Закона, одређен је запослени др 
Зоран Гортнар наставник физичког васпитања. Именовани се стално професионално и 
стручно усавршава, има стручне квалификације и стећи ће потребне и стручне 



           
 
 
 

 
Mузичка школа МОКРАЊАЦ 

основана 1899. године         
  Дечанска 6, 11000 Београд 

 
 

  

 тел: 011 3243538 ●факс:011 324 53 87●e-mail:mokranjacbg@gmail.com ● www.mokranjacbg.rs 
 

квалификације и одговарајућа знања из области заштите података о личности. Руковалац или 
обрађивач дужан jе да обjави контакт податке лица за заштиту података о личности и 
достави их Поверенику.  
 
Правна поука : На ову одлуку запослени се може жалити Школском одбору у року од 15 
дана од дана достављања одлуке. 

 
 
 

 Директор МШ Мокрањац 
____________________ 

Милош Трајковић 
 
 
 
 
 
 
 
Доставити :  
- Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
-објавити на сајту и огласној табли Школе  


