
Образац 

ПОВЕРЕНИКУ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ 

ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

Београд 

Булевар краља Александра 15 

 

На основу члана 82. став 1. Закона о заштити података о личности („Службени 

гласник РС“, број  87/2018), у даљем тексту: ЗЗПЛ,  подносим: 

 

       ПРИТУЖБУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ПРИТУЖИОЦУ 

 

Име и презиме  

 

Адреса/ Место 

улица, број, 

поштански број  

 

 

Телефон 

Није обавезно 

 

Имејл 

Није обавезно 

 

 

Ако притужбу подносе законски 

заступници/заступник, старатељ 

или пуномоћник,уписати име, 

презиме, адресу и врсту 

заступања   

 

Напомена: 

-Ако притужбу подносе законски заступници/законски заступник или старатељ, 

приложити доказ.  

 -Ако притужбу подноси пуномоћник, приложити пуномоћје. 

 

    



 2. ПОДАЦИ О РУКОВАОЦУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ПРОТИВ КОГА СЕ 

ПОДНОСИ ПРИТУЖБА 

Назив и адреса 

Руковаоца 

 

 

 

 

 

3. ПРАВО КОЈЕ ЈЕ ПОВРЕЂЕНО  

 

* ПРАВО НА ПРИСТУП ПОДАЦИМА (члан 26. ЗЗПЛ) 
 

*ПРАВО НА ИСПРАВКУ И ДОПУНУ (члан 29. ЗЗПЛ  ) 
 

*ПРАВО НА БРИСАЊЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ (члан 30. ЗЗПЛ) 
 

*ПРАВО НА ОГРАНИЧЕЊЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА (члан 31. ЗЗПЛ) 

 

*ПРАВО НА ПРЕНОСИВОСТ  ПОДАТАКА (члан 36. ЗЗПЛ) 
 

*ПРАВО НА ПРЕКИД ОБРАДЕ (члан 37.ЗЗПЛ) 
 

*ПРАВО ПРОТИВ ОДЛУЧИВАЊА ИСКЉУЧИВО НА ОСНОВУ 

АУТОМАТИЗОВАНЕ ОБРАДЕ  (члан 38.ЗЗПЛ) 

 

 

Напомена: 

Означити једно или више права на чију повреду се указује притужбом 

 

 

4. РАЗЛОЗИ ПРИТУЖБЕ  

 

 

    Руковалац  није одговорио на писмени захтев у року од 30 дана, односно у продуженом 

року од 60 дана    

 Датум подношења захтева :  .................................................................................................. 

   

приложити копију захтева са доказом о предаји Руковаоцу 

 

 

 

   Руковалац је одбио захтев писменим одговором или одлуком 

  

приложити копију захтева и одговора   

 

 

 



  Руковалац је делимично одбио захтев 

      

приложити копију захтева и навести када и који документ /и су достављени од стране    

Руковаоца и ако је могуће, приложите их уз притужбу   

 

 

   Руковалац није одлучио о приговору  или је, супротно члану 37.ЗЗПЛ одбио да прекине 

са обрадом података   

 

приложити копију приговора са доказом о предаји руковаоцу и копију одговора/одлуке 

којом је приговор одбијен и евентуално доказе којима се оспорава правилност одлуке  

 

 

 

 Руковалац је, супротно члану 38. ЗЗПЛ, донео одлуку искључиво на основу 

аутоматизоване обраде података, укључујући и профилисање 

 

приложити копију одлуке и евентуално доказе којима се оспорава правилност одлуке 

 

 

Додатне корисне информације (није обавезно) 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

......................................................................................... 

 

 

Датум:                           Потпис: 

Прилози: 


