
На основу члана 56. став 2. тачка 1. и члана 58. Закона о заштити података о личности („Службени 
гласник РС”, број 87/18) и члана 23. Статута Историјског архива Суботице, директор, дана 
28.11.2021. године, доноси 

О Д Л У К У  

1. Именује се Санела Плетикосић, секретар у Историјском архиву Суботица, за лице за 
заштиту података о личности. 

2. Именовано лице за заштиту података о личности има обавезу да: 
- информише и даје мишљење руководиоцу, као и запосленима који врше радње обраде о 

њиховим законским обавезама у вези са заштитом података о личности; 
- прати примену одредби Закона о заштити података о личности, других закона и интерних 

прописа 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 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; 

- сарађује са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, 
представља контакт особу 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; 

- обавља и друге послове у складу са Законом. 

3. Руковалац је дужан да у складу са Законом, лицу за заштиту података о личности пружи све 
неопходне услове за рад. 

4.Ова Одлука ће се примењивати 10 дана од дана доношења одлуке. 

5. Са овом Одлуком упознати су сви запослени у Историјском архиву Суботице. 

Образложење 

Одредбама члана 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. Чланом 58. истог закона прописане су обавезе лица за заштиту 
података о личности и наведено је 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 сврхе обраде. 
 
Доставити: 

1. именованом, 
2. обрађивачима 

Директор: Мачковић Стеван 
3. архиви.                                                            

 
 



Лице за заштиту података о личности: 

 

Редни 
број 

Име и 
презиме/назив 
руковаоца 
односно 
обрађивача 

Адреса/седиште 
руковаоца 
односно 
обрађивача 

Име и презиме 
лица 
за заштиту 
података 

Адреса 
лица за 
заштиту 
података 

Имејл лица за заштиту 
података 

Број 
телефона 
лица за 
заштиту 
података 

1. 

Стеван 
Мачковић/ 

Историјски 
архив 
Суботице, 
Суботица 

Ул. 
Аранђеловачка 
бр.19, 24000 
Суботица 

Санела 
Плетикосић/ 

Историјски 
архив 
Суботице, 
Суботица 

Ул. Лујзе 
Блаха бр. 
20, 24000 
Суботица 

info@suarhiv.co.rs 
024/524-033 
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