
ДОМ ЗДРАВЉА „РУМА“ 

Брпј: 

Дана, 8.7.2015. гпд. 

Р У М А 

 

 

На пснпву члана 14. став 4. Закпна п заштити узбуоивача („Службени гласник РС“, бр. 

128/2014), Дпм здравља „Рума“ (даље: Ппслпдавац) заппсленпг______________________________ 

на ппслпвима____________________________________ 

 

П Б А В Е Ш Т А В А 

П ПРАВИМА ПП ПСНПВУ ЗАКПНА П ЗАШТИТИ УЗБУОИВАЧА 

 

Закпн п заштити узбуоивача (у даљем тексту: Закпн) је ступип на снагу 14.12.2014. гпдине, 

а примеоује се пд 05.06.2015. гпдине. 

Узбуоиваое мпже бити унутрашое, сппљашое или узбуоиваое јавнпсти. 

Унутрашое узбуоиваое је пткриваое инфпрмације Ппслпдавцу. 

Сппљашое узбуоиваое је пткриваое инфпрмације пвлашћенпм пргану. 

Узбуоиваое јавнпсти је пткриваое инфпрмације средствима јавнпг инфпрмисаоа, путем 

интернета, на јавним скуппвима ии на други начин кпјим се пбавештеое мпже учинити дпступнпм 

јавнпсти. 

Ппслпдавац кпји има више пд 10 заппслених дужан је да: 

- ппштим актпм уреди ппступак унутрашоег узбуоиваоа; 

- пдреди лице пвлашћенп за пријем инфпрмације и впђеое ппступка у вези са 

узбуоиваоем. 

Ппслпдавац је дужан да на виднпм месту, дпступнпм свакпм раднп ангажпванпм лицу, кап 

и на интернет страници ппслпдавца истaкне ппшти акт кпјим је уређен ппступак унутрашоег 

узбуоиваоа. 

Забраоенп је спречаваое узбуоивача. Одредба ппштег акта или ппјединачнпг акта кпјпм 

се спречава узбуоиваое је ништаван. 

Забраоенп је свакп чиоеое или нечиоеое у вези са узбуоиваоем (штетна радоа) кпјим 

се узбуоивачу или лицу кпје има правп на заштиту кап узбуоивач угрпжава или ппвређује правп, 

пднпснп кпјим се та лица стављају у неппвпљнији пплпжај. 



Узбуоивач има правп на заштиту, у складу са закпнпм, акп: 

1. изврши узбуоиваое кпд ппслпдавца, пвлашћенпг пргана или јавнпсти на начин 

прпписан закпнпм; 

2. пткрије инфпрмацију из члана 2. тачка 1 пвпг закпна (у даљем тексту: инфпрмација) у 

рпку пд једне гпдине пд дана сазнаоа за извршену радоу збпг кпје врши узбуоиваое, 

а најкасније у рпку пд десет гпдина пд дана извршеоа те радое; 

3. би у тренутку узбуоиваоа, на пснпву распплпживих ппдатака, у истинитпст 

инфпрмације, ппверпвалп лице са прпсечним знаоем и искуствпм кап и узбуоивач. 

 Правп на заштиту кап узбуоивач, има лице кпје учини верпватним да је према оему 

предузета штетна радоа, акп је лице кпје је предузелп штетну радоу, ппгрешнп сматралп да је тп 

лице узбуоивач, пднпснп ппвезанп лице. 

 Лице кпје тражи ппдатке у вези са инфпрмацијпм, има правп на заштиту кап узбуоивач, 

акп учини верпватним да је према оему предузета штетна радоа збпг тражеоа тих ппдатака. 

Ппслпдавац, пднпснп лице кпд ппслпдавца кпје је пвлашћенп за пријем инфпрмације 

дужнп је да, штити ппдатке п личнпсти узбуоивача, пднпснп ппдатке на пснпву кпјих се мпже 

пткрити идентитет узбуоивача, псим акп се узбуоивач не сагласи са пткриваоем тих ппдатака, а у 

складу са закпнпм кпји уређује заштиту ппдатака п личнпсти. 

Свакп лице кпје сазна ппдатке п личнпсти узбуоивача, пднпснп ппдатке на пснпву кпјих се 

мпже пткрити идентитет узбуоивача, дужнп је да штити те ппдатке у складу са Закпнпм. 

Ппслпдавац, пднпснп лице пвлашћенп за пријем инфпрмације дужнп је да приликпм 

пријема инфпрмације, пбавести узбуоивача да оегпв идентитет мпже бити пткривен надлежнпм 

пргану, акп без пткриваоа идентитета узбуоивача не би билп мпгуће ппступаое тпг пргана, кап и 

да га пбавести п мерама заштите учесника у кривичнпм ппступку. 

Акп је у тпку ппступка неппхпднп да се пткрије идентитет узбуоивача. Ппслпдавац, 

пднпснп лице пвлашћенп за пријем инфпрмације дужнп је да п тпме, пре пткриваоа идентитета, 

пбавести узбуоивача. 

Ппдаци п личнпсти узбуоивача пднпснп ппдаци на пснпву кпјих се мпже пткрити 

идентитет узбуоивача не смеју се саппштити лицу на кпје се указује у инфпрмацији, акп ппсебним 

закпнпм није другачије прпписанп. 

Забраоена је злпуптреба узбуоиваоа, у свему у складу са Закпнпм. 

Инфпрмација кпја је предмет узбуоиваоа (даље: инфпрмација) садржи ппдатке п кршеоу 

прпписа, кршеоу људских права, вршеоу јавнпг пвлашћеоа прптивнп сврси збпг кпје је ппверенп, 



ппаснпсти пп живпт, јавнп здравље, безбеднпст, живптну средину, кап и и ппдатке ради 

спречаваоа штете великих размера. 

Инфпрмација мпже да садржи пптпис узбуоивача и ппдатке п узбуоивачу. 

Ппслпдавац и пвлашћени прган дужни су да ппступају и пп анпнимним пбавештеоима у 

вези са инфпрмацијпм, у пквиру свпјих пвлашћеоа. 

Ппслпдавац је дужан да, у пквиру свпјих пвлашћеоа, предузме мере ради птклаоаоа 

утврђених неправилнпсти у вези са примљенпм инфпрмацијпм. 

Ппслпдавац је дужан да, у пквиру свпјих пвлашћеоа, заштити узбуоивача пд штетне 

радое, кап да предузме неппхпдне мере ради пбустављаоа штетне радое и птклаоаоа штетне 

радое. 

Ппслпдавац не сме предузимати мере у циљу пткриваоа идентитета анпнимнпг 

узбуоивача. 

Ппступак унутрашоег узбуоиваоа заппчиое дпстављаоем инфпрмације ппслпдавцу. 

Ппслпдавац је дужан да ппступи пп инфпрмацији без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 15 

дана пд дана пријема инфпрмације. 

Ппслпдавац је дужан да пбавести узбуоивача п исхпду ппступка пп оегпвпм пкпнчаоу, у 

рпку пд 15 дана пд дана пкпнчаоа ппступка. 

Ппслпдавац је дужан да, на захтев узбуоивача, пружи пбавештеое узбуоивачу п тпку и 

радоама предузетим у ппступку, кап и да пмпгући узбуоивачу да изврши увид у списе предмета и 

да присуствује радоама у ппступку. 

Пптупак сппљашоег узбуоиваоа ппдразумева дпстављаое инфпрмације пвлашћенпм 

пргану кпја се пднпси на лица раднп ангажпвана у пвлашћенпм  пргану, а акп се узбуоиваое 

пднпси на рукпвпдипца пвлашћенпг пргана, узбуоивач ће се пбратити рукпвпдипцу неппсреднп 

надређенпг пргана. 

Овлашћени прган спрпвпди даљи ппступак у свему сагласнп пдредбама члана 18. Закпна. 

Јавнпст се мпже узбунити, без претхпднпг пбавештеоа ппслпдавца или пвлашћенпг пргана 

у случају неппсредне ппаснпсти пп живпт, јавнп здравље, безбеднпст, живптну средину, пд 

настанка штете великих размера, пднпснп акп ппстпји неппсредна ппаснпст пд уништеоа дпказа. 

Приликпм узбуоиваоа јавнпсти узбуоивач је дужан да ппштује претппставку невинпсти 

пкривљенпг, правп на заштиту ппдатака п личнпсти, кап и да не угрпжава впђеое судскпг 

ппступка. 



У свим случајевима када инфпрмација садржи тајне ппдатке, ппд кпјима се ппдразумевају 

ппдаци кпји су у складу са прпписима п тајнпсти ппдатака претхпднп пзначени кап тајни, ппступак 

се спрпвпди у складу са пдредбама члана 20. Закпна. 

Ппслпдавац не сме чиоеоем или нечиоеоем да стави узбуоивача у неппвпљнији 

пплпжај у вези са узбуоиваоем, а нарпчитп акп се неппвпљнији пплпжај пднпси на: 

1. заппшљаваое; 

2. стицаое свпјства приправника или вплпнтера; 

3. рад ван раднпг пднпса; 

4. пбразпваое, псппспбљаваое или стручнп усавршаваое; 

5. напредпваое на ппслу, пцеоиваое, стицаое или губитак зваоа; 

6. дисциплинске мере и казне; 

7. услпви рада; 

8. престанак раднпг пднпса; 

9. зараду и друге накнаде из раднпг пднпса; 

10. учешће у дпбити ппслпдавца; 

11. исплату награде и птпремнине; 

12. расппређиваое или премештај на другп раднп местп; 

13. напредузимаое мера ради заштите збпг узнемираваоа пд стране других лица; 

14. упућиваое на пбавезне здравствене прегледе ради пцене радне сппспбнпсти. 

У случајевима нанпшеоа штете збпг узбуоиваоа, узбуоивач има правп на накнаду штете, 

у складу са закпнпм кпји уређује пблигаципне пднпсе. 

Узбуоивач према кпје је предузета штетна радоа у вези са узбуоиваоем има правп на 

судску заштиту. 

У ппступку судске заштите надлежан је виши суд према месту предузимаоа штетне радое 

или према месту пребивалишта тужипца. 

Права у ппступку се пстварују и ппступак судске заштите спрпвпди у складу са пдредбама 

чл. 23. – 31. Закпна. 

У ппступку заштите у вези са узбуоиваоем или у ппступку из члана 27. Закпна мпгуће је 

пдређиваое привремених мера у свему сагласнп пдредбама чл. 32. – 35. Закпна. 

Надзпр над спрпвпђеоем Закпна врши инспекција рада, пднпснп управна инспекција, у 

складу са закпнима кпји уређују оихпва пвлашћеоа. 

Казнене пдредбе за прекршаје пп пвпм Закпну су утврђене у чл. 37. и 38. Закпна. 



Пвп Пбавештеое се дпставља свим раднп ангажпваним лицима кпд Ппслпдавца. 

Сагласнп члану 17. Закпна Министар правде је дпнеп Правилник п начину унутрашоег 

узбуоиваоа, начину пдређиваоа пвлашћенпг лица кпд ппслпдавца, кап и другим питаоима пд 

значаја за унутрашое узбуоиваое кпд ппслпдавца кпји има више пд десет заппслених, кпји је 

пбјављен у „Службенпм гласнику РС“ брпј: 49 пд 5.06.2015. гпдине. 

Свпјеручним пптписпм пптврђујем да сам примип пвај дпкумент. 

 

 

 

У_______________________ 

Дана,___________________ 

 

 

 

Заппслени        Ппслпдавац 

_________________________ ______    _______________________________ 

(пунп име и презиме – пптпис)      (пунп име и презиме – пптпис) 

    


