
   ЈП „Аеродром Поникве” 

                   Димитрија Туцовића 52 

                                                                                                          31000 Ужице 

                                                                                                          ПИБ: 107075180 

                       м. број: 20737212 

 

 

 

 

У складу са одредбом члана 23. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, 

бр.87/18) ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице” (у даљем тексту: Предузеће), Димитрија Туцовића 

52, 31000 Ужице, МБ: 20737212, као руковалац подацима о личности, објављује следеће: 

 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОБРАДИ И ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

У ЈП „АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ” УЖИЦЕ 
 

Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр.87/18) (у даљем тексту: 

Закон) примењује се на обраду података о личности која се врши, у целини или делимично, 

на аутоматизован начин, као и на неаутоматизовану обраду података о личности који чине део 

збирке података или су намењени збирци података. Закон се примењује на обраду података о 

личности коју врши руковалац, односно обрађивач, који има седиште, односно пребивалиште 

или боравиште на територији Републике Србије, у оквиру активности које се врше на 

територији Републике Србије. 

 

Поједини изрази коришћени у информацији и њихово значење  

 

 „податак о личности” је сваки податак који се односи на физичко лице чији је 

идентитет одређен или одредив, непосредно или посредно на основу идентитета, као 

што је име и идентификациони број, података о локацији, идентификатора у 

електронским комуникационим мрежама или једног, односно више обележја његовог 

физичког изгледа, физиолошког, генетског, менталног, економског, културног и 

друштвеног идентитета; 

 „лице на које се подаци односе“ је физичко лице чији се подаци о личности обрађују; 

 „обрада података о личности“ је свака радња или скуп радњи које се врше 

аутоматизовано или неаутоматизовано са подацима о личности или њиховим 

скуповима, као што су: прикупљање, бележење, груписање, односно структурисање, 

чување; 

 „збирка података“ је сваки структурисани скуп података о личности који је доступан у 

складу са посебним критеријумима, без обзира да ли је збирка података о личности 

који је доступан у складу са посебним критеријумима, без обзира да ли је збирка 

централизована, децентрализована или разврстана по фунционалним или географским 

основама; 

 „руковалац“ је физичко или правно лице, односно орган власти који самостално или 

заједно са другима одређује сврху и начин обраде. Законом којим се одређује сврха и 

начин обраде, може се одредити и руковалац или прописати услови за његово 

одређивање; 

 „обрађивач“ је физичко или правно лице, односно орган власти који обрађује податке 

о личности у име руковаоца; 

 „трећа страна” је физичко или правно лице, односно орган власти, који није лице на 

које се подаци односе, руковалац или обрађивач, као ни лице које је овлашћено за 

обраду података под надзором руковаоца или обрађивача; 

 „пристанак” лица на које се подаци односе је свако добровољно, одређено, 

информисано и недвосмислено изражавање воље тог лица, којим то лице изјавом или 

јасном потврдном радњом, даје пристанак за обраду података о личности који се на 



њега односе; 

 „повреда података о личности” је повреда безбедности података о личности која 

доводи до случајног или незаконитог уништења, губитка, измене, неовлашћеног 

откривања или приступа подацима о личности који су пренесени, похрањени или на 

други начин обрађивани; 

 „повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности” ( у 

даљем тексту: Повереник) је независан и самостални орган власти установљен на 

основу Закона, који је надлежан за надзор наспровођењем Закона и обављање других 

послова прописаних Законом. 

 

Одредбом члана 23. Закона предвиђено је да ако се подаци о личности прикупљају од лица на 

које се односе, руковалац подацима је дужан да у тренутку прикупљања података о личности 

том лицу пружи следеће информације: 

 

Идентитет и контакт подаци руковаоца 
 

ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице, ул. Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице, матични 

број: 20737212; ПИБ: 107075180; телефон: +381 31 592 420. 

 

Контакт подаци за заштиту података о личности 

Предузеће) је у циљу постизања стандарда утврђених Законом, одредило Драгану Алексић 

за лице за заштиту података о личности, којој се можете обратити у вези са обрадом и 

заштитом података о личности, као и са остваривањем права гарантованих Законом. Лицу за 

заштиту података о личности можете се обратити путем имејл адресе 

zastitapodataka@aerodromponikve.rs, телефоном: +381 64 855 00 93, или на адресу: Димитрија 

Туцовића 46, 31000 Ужице са назнаком: „за лице за заштиту података о личности“. 

 

Сврха обраде података о личности 
 

Предузеће обрађује податке о личности у сврхе утврђене у овом члану, с тим да не обрађује 

више података, односно шири круг података од оних који су неопходни за остварење ових 

сврха.  

Сврхе у које се обрађују подаци о личности су:  

1) запошљавање и управљање људским ресурсима - Предузеће обрађује податке о 

личности за потребе заснивања и реализације радног односа и других облика радног 

ангажовања, укључујући и друге уговорне односе по основу којих Предузеће ангажује 

спољне сараднике и консултанте. (нпр. обрада података о личности за потребе: 

утврђивања знања и вештина кандидата за одређена радна места, обезбеђивања 

додатних обука и едукација и дисциплинске поступке);  

2) обављање делатности и вршење пословних активности - Предузеће обрађује податке о 

личности за потребе набавке и плаћања роба и услуга, пословни развој, пословне 

сарадње, управљања пројектима, организације летова, организације рада, 

канцеларијског пословања и других видова обављања делатности и спровођења 

пословних активности;  

3) комуникација, информационе технологије и информациона безбедност - Предузеће 

обрађује податке о личности у сврху управљања и одржавања функционисања 

комуникацијске и информационе мреже и одржавања информационе безбедности;  

4) усклађивање пословања са законима и другим прописима - Предузеће обрађује 

податке о личности ради испуњења прописаних обавеза и усклађивања пословања са 

законима и другим прописима.  

 

Правни основ обраде поадатака о личности 
 

Правни основ за обраду података о личности зависи од категорије лица на коју се подаци о 
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личности односе и у том смислу наводимо, али се не ограничанамо, следеће правне основе: 

 Основ за обраду података о личности запослених у Предузећу и лица ангажованих ван 

радног односа је Закон о раду, Закон о еведенцијама у области рада, Закон о 

здравственом осигурању, Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о 

порезу на доходак грађана, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, 

Закон о државним и другим празницима у Републици Србији, Закон о безбедности и 

заштити на раду, Закон о приватном обезбеђењу, Закон о одбрани, Закон о војној, 

радној и материјалној обавези, Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама, Закон о критичној инфраструктури, Закон о рачуноводству и 

Закон о ревизији, Правилник о дозволи за обављање контроле приступа, прегледа 

обезбеђивања, надгледање и патролирање; 

 Основ за обраду података о личности ради обављања делатностим и вршења 

пословних активности је Закон о граничној контроли, Закон о путним исправама, 

Закон о странцима, Правилник о начину вршења надзора државне границе и начину 

издавања, изгледу и садржају аката које полицијски службеници сачињавају 

приликом обављања послова надзора државне границе, Царински закон, Уредба о 

царинским поступцима и царинским формалностима, Правилник о начину вршења 

граничних провера и начину издавања, изгледу и садржају аката које полицијски 

службеници сачињавају приликом обављања послова граничних провера, "Службени 

гласник РС", Закон о платном промету, Закон о рачуноводству и Закон о ревизији, 

Закон о извршењу и обезбеђењу; Закон о приватном обезбеђењу; Закон о ваздушном 

саобраћају; Закон о управљању аеродромима. 

 Податке о личности за које Предузеће нема законско овлашћење, прикупљаће на 

основу пристанка датог у складу са Законом. 

 

Подаци о примаоцима података о личности 
 

Предузеће може обрађивати следеће податке о личности запослених и ангажованих лица:  

 име и презиме, адреса, датум и место рођења, пол, брачно стање, матични број, број 

личне карте, држављанство, број здравственог осигурања (ЛБО), академске и 

професионалне/стручне квалификације (степен образовања, титуле, подаци о 

вештинама, знању страних језика, обукама, историја запослења), биографија, 

финансијски подаци (број банковног рачуна, подаци о заради и додатним накнадама), 

подаци о извршењу радних обавеза, радно место - позиција, процена 

претпостављеног, пословна адреса електронске поште, ИП адреса, приступна шифра, 

комуникацијски подаци (адреса електронске поште, број телефона) и други подаци 

неопходни за извршење законом прописаних обавеза послодавца и извршавања 

уговора о раду, односно уговора којим се уређује рад ван радног односа између 

запосленог, односно радно ангажованог лица и Предузећа.  

Предузеће може обрађивати и одређене категорије посебних врста података о личности, у 

складу са чланом 17. Закона. Обрада посебне врсте података о личности запослених и 

чланова њихових породица могућа је, између осталог, за сврху извршења обавеза или 

примене законом прописаних овлашћења у области радних односа, социјалног осигурања и 

социјалне заштите и сл.  

Предузеће може, између осталог, обрађивати следеће податке о личности других лица 

(клијенти, пословни партнери и сл.):  

 име и презиме, назив послодавца/органа/организације коју лице представља, власник 

ваздухоплова, датум рођења, место рођења, адресу пребивалишта, пол, податке о 

академским и професионалним/стручним квалификацијама, контакт адреса 

електронске поште, контакт телефон.  

Предузеће може, између осталог, обрађивати следеће податке о корисницима аеродрома:  



 име и презиме чланова посаде и путника, име и презиме лица/назив органа/назив 

организације која је власник ваздухоплова, врста и сврха лета, датум рођења, место 

рођења, адресу пребивалишта, пол, , контакт адреса електронске поште, контакт 

телефон, број важеће личне исправе (личне карте/пасоша) са датумом истека исте.  

Предузеће може обрађивати следеће податке о личности кандидата за посао:  

 име и презиме, датум и место рођења, академске и професионалне/стручне 

квалификације садржане у радној биографији и мотивационом писму (степен 

образовања, титуле, подаци о вештинама, знању страних језика, обукама, листа 

претходних послодаваца), комуникацијски подаци (адреса електронске поште, број 

телефона).  

Приликом спровођења селекције кандидата за запослење Предузеће не утврђује форму радне 

биографије, него је сам одређује кандидат за посао, услед чега Предузеће може доћи у посед 

већег обима података од оног који је садржан у претходном пасусу, вољом кандидата за 

посао. Овако прикупљени подаци чувају се до окончања поступка селекције кандидата, а по 

пристанку кандидата чувају се у периоду од две године у сврху накнадне процене потребе за 

ангажовањем кандидата.  

 

Рок чувања података о личности 
Подаци о личности неће бити чувани дуже него што је то неопходно за остварење сврхе за 

коју су прикупљени.  

Ако је рок чувања података о личности прописан законом, Предузеће ће чувати податке у 

датом законском року.  

Након испуњења сврхе, односно истека законом прописаног рока за чување података, подаци 

ће бити трајно обрисани.  

У одређеним случајевима, подаци о личности могу се чувати дужи период, за потребе 

испуњења законских обавеза или за успостављање, вршење или одбрану правног захтева, у 

складу са важећим законима.  

 

Права лица чији се подаци о личности обрађују 
 

Лица чији се подаци обрађују имају следећа права, у складу са условима предвиђеним 

одредбама Закона:  

1) право на обавештење о обради и приступ - лица на која се подаци односе имају право 

да буду обавештени о обради њихових личних података у тренутку прикупљања 

података и право на приступ њиховим подацима о личности, укључујући преглед, 

читање, слушање података и прављење забележака;  

2) право на добијање копије - лица на која се подаци односе имају право на издавање 

копије прикупљених података од стране Предузећа;  

3) права поводом извршеног увида - након извршеног увида лица на која се подаци 

односе имају право да од Предузећа траже исправку, допуну, ажурирање, брисање 

података, као и прекид и привремену обуставу обраде података о личности;  

4) право на преносивост - лице на које се подаци односе може захтевати од Предузећа 

преношење личних података другом руковаоцу, када је то технички изводљиво, 

односно када се подаци о личности, који су предмет захтева за преношење, налазе у 

структурираном електронски читљивом формату;  

5) право на приговор - лице на које се подаци односе има право приговора на обраду 

података Предузећу као руковаоцу података, уколико се иста врши супротно Закону; 

6) право на опозив сагласности - када је правни основ за обраду личних података 

сагласност лица на које се подаци односе, то лице има право да у сваком тренутку 

повуче дату сагласност, у писаном облику;  



7) право на противљење обради - лице на које се подаци односе има право да се противи 

обради података о личности и затражи ограничење обраде у неким другим 

случајевима;  

 

Право на притужбу поверенику 

 

Лице на које се подаци о личности односе има право да поднесе притужбу Поверенику за 

информације од јавног значаја ако није задовољно одговором Предузећа на захтев за 

испуњавање права у погледу заштите података о личности. 

Подношење притужбе Поверенику не утиче на право лица да покрене и друге поступке 

заштите пред управним и судским органима. 

 

Безбедност података  
 

Предузеће послује на бази сигурности, а пословна политика је усмерена сталном побољшању 

система безбедности информација, водећи рачуна да се са информацијама поступа одговорно 

и да се оне дистрибуирају професионално и сигурно. 

 

Промене у Општим информацијама о заштити података о личности 
 

Предузеће ће све промене ове информације истицати на својој интернет страници. 


