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Број: 2135 
Датум: 28.08.2019. године 
 
На основу члана 114. Закона о здравственој заштити. ("Сл. гласник РС", бр. ("Сл. гласник 
РС", бр. 25/2019), члана 24. Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 
87/2018) и члана 19. Статута Специјалне Болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник,  в.д. 
директора Специјалне болницa за рехабилитацију „ТЕРМАЛ“ Врдник доноси 
 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 
 
Љубица Љубинковић, запослена у СБ „ТЕРМАЛ“ Врдник, распоређена на пословима шефа 
рецепције (даље: Запослени), именује се за лице за заштиту података о личности у СБ 
„ТЕРМАЛ“ Врдник. 

Лице за заштиту података о личности има 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 Закона о заштити података о личности (даље: Закон), других 
прописа и интерних аката 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;  

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 чланом 54. Закона;  

4) сарађује са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности (даље: Повереник), 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 из члана 55. Закона.; 

5)  извршава остале обавезе предвиђене Законом и осталим релевантним прописима. 

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.  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Чланом 56. Закона предвиђено је да је Руковалац дужан одредити лице за заштиту података 
о личности ако се обрада врши од стране органа власти (у које спадају и јавне установе 
попут Болнице). 
У складу са чланом 57. Закона, руковалац и обрађивач дужни су да благовремено и на 
одговарајући начин укључе лице за заштиту података о личности у све послове који се 
односе на заштиту података о личности.  
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Руковалац и обрађивач дужни су да омогуће лицу за заштиту података о личности 
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.  

Руковалац и обрађивач дужни су да обезбеде независност лица за заштиту података о 
личности у извршавању његових обавеза.  

Руковалац или обрађивач не могу казнити лице за заштиту података о личности, нити 
раскинути радни однос, односно уговор са њим због извршавања обавеза из члана 58. 
Закона.  

За извршавање обавеза из члана 58. Закона лице за заштиту података о личности 
непосредно је одговорно руководиоцу руковаоца или обрађивача.  

Лица на које се подаци односе могу се обратити лицу за заштиту података о личности у вези 
са свим питањима која се односе на обраду својих податка о личности, као и у вези са 
остваривањем својих права прописаних овим законом.  

Лице за заштиту података о личности дужно је да чува тајност, односно поверљивост 
података до којих је дошло у извршавању обавеза из члана 58. овог закона, у складу са 
Законом.  

Лице за заштиту података о личности може да обавља друге послове и извршава друге 
обавезе, а руковалац или обрађивач дужни су да обезбеде да извршавање других послова и 
обавеза не доведе лице за заштиту података о личности у сукоб интереса“.  

С обзиром на све горе наведено, одлучено је као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 
Против овог Решења Запослени може покренути спор пред надлежним судом у року од 60 
дана од дана пријема  истог. 
 
Доставити: 
 
1.запосленом 
2.руководиоцима орг. јединица 
3.а/а                                                                                     
 ЗА РУКОВАОЦА 
 
 в.д. директора 
 
  
 др Татјана Рајовић 
 
 


