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На основу члана 56.Закона о заштити података о личности (,,Службени гласник 

РС“ бр. 87/19), 140. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС , бр. 

79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 

104/2009 и 99/2014, 94/2017 и 95/2018), члана 41. Став 2. Закона о државној управи 

(,,Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014, 30/2018) в.д. начелника 

Општинске управе општине Варварин, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

          I  ОДРЕЂУЈЕ СЕ Сузана Петковић, специјалиста – струковни економиста из 

Горњег Катуна, распоређена на пословима ажурирања бирачког списка и поступања по 

захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Општинској управи 

општине Варварин, за лице за заштиту података о личности у Општинској управи 

општине Варварин: 

 

        II   Лице из става 1. овог решења има обавезу да: 

 

- информише и даје мишљења руковаоцу или обрађивачу, као и запосленима који 

врше радње обраде о њиховим законским обавезама у вези са заштитом података о 

личности; 

- прати примену Закона о заштити података о личности, 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; 

- даје мишљења, када се то затражи, о процени утицаја обраде за заштиту података о 

личности и прати поступање по тој процени, у складу са чланом 54. Закона о 

заштити података о личности; 

- сарађује и саветује се са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту 

података о личности у вези са питањима која се односе на обраду, укључујући и 

обавештење и прибављање мишљења из члана 55. Закона о заштити података о 

личности; 

- чува тајност, поверљивост података до којих дође у извршавању обавеза и води 

рачуна о ризику који се односи на радње обраде, узимајући у обзир природу, обим, 

околности и сврху обраде; 

- обавља и друге послове и извршава обавезе које се односе на заштиту података о 

личности. 

 



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

За обављање обавеза лицу одређеном за заштиту података о личности ће бити обезбеђена 

неопходна средства за извршавање обавеза, приступ подацима о личним и радњама 

обраде, као и његово стручно усавршавање. 

 

      IV Решење о одређивању лица за заштиту података о личности доставити Поверенику 

за информације од јавног значаја и заштиту података о личности; 

 

      V Решење објавити на огласној табли и Web презентацији Општинске управе општине 

Варварин 

 

           

Образложење 

 

Правни основ за доношење решења о одређивању лица за заштиту података о 

личности у Општинској управи општине Варварин садржан је у одредбама члана 56. 

Закона о заштити података о личности (,,Службени Гласник РС“ бр. 87/19), којим је 

прописано да је руковалац података дужан да одреди лице за заштиту података о 

личности. 

        Разлог за доношење овог решења је  потреба да се у складу са Законом о заштити 

података о личности, одреди лице за заштиту података о личности, када се обрада врши од 

стране органа власти. 

        Чланом 56. став 2. тачка 1. Закона о заштити  података о личности, прописано је да 

су руковалац и обрађивач дужни да одреде лице за заштиту података о личности ако се 

обрада врши од стране органа власти, осим ако се ради о обради коју врши суд у сврху 

обављања његових судских овлашћења.  

Чланом 4. став 1. тачка 25. Закона о заштити података о личности прописано је да 

је орган власти државни орган, орган територијалне аутономије и јединице локалне 

самоуправе, јавно предузеће, установа и друга јавна служба, организација и друго правно 

и физичко лице које врше јавна овлашћења. У складу са одредбама Закона о запосленима 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС.бр.21/2016), 

Општинска управа Општине Варварин је државни орган те је иста орган власти у смислу 

Закона о заштити података о личности и дужна је да одреди лице за заштиту података о 

личности. 

        У складу са чланом 56. став 10. Закона о заштити података о личности решење о 

одређивању лица за заштиту података о личности се објављује на Огласној табли 

Општинске управе општине Варварин, web презентацији Општинске управе општине 

Варварин и доставља поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о 

личности. 

      Чланом 57. став 1. Закона о заштити података о личности прописано је да су 

руковалац и обрађивач дужни да благовремено и на одговарајући начин укључе лице за 

заштиту података о личности у све послове који се односе на заштиту података о 

личности, да му омогуће извршавање обавеза из члана 58. Закона, обезбеђењем 

неопходних средстава за извршавање ових обавеза, приступа подацима о личности и 

радњама обраде, и његовог стручног усавршавања, као обавеза из члана 58. закона.  



Лице за заштиту података о личности непосредно је одговорно руководиоцу 

руковаоца или обрађивача и дужно је да чува тајност, односно поверљивост података до 

којих  дође у извршавању обавеза из члана 58. Закона. 

      Чланом 58. Закона о заштити података о личности прописано је да 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, подизање свести и обуке 

запосених 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 прати поступање по 

тој процени, у складу са чл.54. овог закона, 4) сарађује са Повереником, представља 

контакт тачку за сардању са Повереником и саветује се са њим у вези са питањима која се 

односе на обраду, укључујући и обавештавање и прибављање мишљења из чл. 55. овог 

закона, као и да је у извршавању својих обавеза лице за заштиту података о личности 

дужно да посебно води рачуна о ризику који се односи на радње обраде, узимајући у 

обзир природу, обим, околности и сврху обраде. 

        На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

        УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити 

жалба Жалбеној комисији Општинске управе у року од 8 дана од дана достављања 

решења. 

 

Обрадио: 

Дарко Дидић,дипл.правник 

 

ДОСТАВИТИ: 

-именованој, 

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

-за огласну таблу и web презентацију 

-за досије    

-архиву                                                                                          

                                                                                                            

 

 

                                                                                                           

                                                                        в.д. НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

                                                                                 Марија Анђелковић, дипл.правник                                                                                                                              
 


