
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ЗА СТУДЕНТЕ 

У складу са чланом 23. Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник 

РС", бр. 87/18 - даље: Закон), испуњавајући дужност руковаоца у својству правног лица 

према Вама, као личности од које се прикупљају подаци који се на Вас односе, пружам 

Вам у тренутку прикупљања тих података следеће информације:  

 

Руковалац је Универзитет у Београду-Факултет политичких наука, Јове Илића 

165, Београд,мејл адреса: fpn@fpn.bg.ac.rs, број телефона: 011 3092 999. Законски 

заступник Факултета је декан Факултета, проф.др Драган Симић. 

 

Лице за заштиту података о личности је проф.др Дарко Надић, продекан за 

студије другог и трећег степена високог образовања Факултета, мејл адреса 

darko.nadic@fpn.bg.ac.rs, број телефона: 011 3092 802. 

 

Сврха обраде података о којима Факултет води евиденцију је праћење и 

унапређивање квалитета, ефикасности рада Факултета као високошколске 

установе,праћење напредовања студената у процесу образовања, упис године студија, 

спровођење конкурсних и испитних  рокова и радњи, статистичке обраде података, 

остваривање права на издавање јавне исправе и друге законом прописане сврхе. 

 

Правни основ прикупљања и обраде података је члан 118. Закона о високом 

образовању Републике Србије, као и  члан 12. и 14. Закона о заштити података о 

личности и писмени пристанак лица на која се подаци односе, који се даје приликом 

пријаве на конкурс за упис студената. 

 

Подаци о студентима које Факултет води у евиденцијима представљају скуп 

личних података којима се одређује њихов идентитет, образовни и социјални статус и 

потребна образовна, социјална и здравствена подршка.  

За одређивање идентитета студента прикупљају се следећи подаци: име, 

презиме, име једног родитеља, пол, јединствени матични број грађана, број пасоша и 

издавалац за стране држављане, датум рођења, место рођења, држава и адреса сталног 

становања, адреса становања за време студирања, национална припадност у складу са 

законом, брачни статус, држављанство, адреса, контакт телефон, фотографија и други 

подаци у складу са Законом о високом образовању.  

За одређивање образовног статуса студената прикупљају се подаци о претходно 

завршеном образовању, језик на коме је стечено основно и средње образовање, 

уписаном студијском програму, врсти студија, години студија и години првог уписа на 

студијски програм, учешћу на међународним програмима мобилности, години 

завршетка студијског програма, језику на коме се изводи студијски програм, подаци о 

оствареним ЕСПБ бодовима, подаци о наградама и похвалама освојеним током 

студирања и издатим јавним исправама.  

За одређивање социјалног статуса студената прикупљају се подаци о начину 

финансирања студија, начину издржавања током студија, адреси становања током 

студирања, типу смештаја током студирања, радном статусу студента током 

студирања, издржаваним лицима, школској спреми оба родитеља, радном статусу 

родитеља (издржаваоца) и занимању родитеља или издржаваоца.  
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За одређивање здравственог статуса студената прикупљају се подаци о 

потребама за пружањем додатне подршке приликом обављања свакодневних 

активности на Факултету. 

Подаци се прикупљају директно од лица на које се подаци односе и из база 

органа власти којима Факултет има приступ. 

Примаоци прикупљених података о личности су Факултет политичких наука, 

Универзитет у Београду и Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије. 

 

Подаци о личности студената уписују се у матичну књигу студената и трајно се 

чувају. Подаци о личности за кандидате који  не упишу прву годину основних 

академских студија/ специјалистичких струковних студија/мастер академских студија/ 

докторских академских  студија на Универзитету у Београду-Факултету политичких 

наука и  не остваре статус студента чувају се 1 годину. Након тога се излучују и 

уништавају. 

 

Обавештавамо Вас и да имате право да, у складу са чланом 26. Закона, од 

Факултета захтевате приступ подацима, право на исправку или брисање Ваших 

података о личности у складу са чл. 29. и 30. Закона, право на ограничење обраде у 

складу са чланом 31. Закона, права на преносивост података у складу са чланом 36. 

Закона, као и право на приговор у складу са чланом 37. Закона. 

 

Имате право и на опозив пристанка у било које време, с тим што опозив 

пристанка не утиче на допуштеност обраде на основу пристанка пре опозива, ако се 

обрада врши на основу члана 12. став 1. тачка 1) Закона (пристанак лица на обраду 

својих података о личности за једну или више посебно одређених сврха) или на основу 

члана 17. став 2. тачка 1) Закона (изричит пристанак лица на које се подаци односе за 

обраду за једну или више сврха обраде, осим ако је законом прописано да се обрада не 

врши на основу пристанка). 

 

Имате право да у складу са чланом 82. Закона поднесете притужбу Поверенику 

за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, ако сматрате да је 

обрада података о Вашој личности извршена супротно одредбама Закона.  

На Факултету непостоји аутоматизовано  доношење одлуке, укључујући 

профилисање, као било који облик аутоматизоване обраде који се користи да би се 

оценило одређено својство личности, може се применити према Вама само у изузетним 

случајевима и под условима и на начин из члана 38. Закона, као и у складу са сврхом 

Закона и његовим заштитним одредбама које се односе на личности чији се подаци 

штите. 

О евентуалној намери да Ваше податке обрађујемо у сврху која је различита од 

сврхе за коју су подаци прикупљени, дужни смо и извршићемо дужност да Вам пре 

започињања даље обраде пружимо информације о тој другој сврси, као и све остале 

битне информације које смо навели и овом приликом.  

 


