
На основу члана 119.   Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", 
бр. 88/2017, 27/2018 други закон и 10/2019 - даље: Закон), члана 22 Статута Економско-
трговинске школе Сента, Школски одбор Економско-трговинске  школе Сента, на седници 
одржаној дана  27.11.2019. године,  доноси 
 

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ ВИДЕО НАДЗОРА У ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКОЈ ШКОЛИ СЕНТА 
 

ПРЕДМЕТ 
 

Чл.1 
За заштиту лица имовине и пословања у објекту Сенћанске гимназије користи се систем видео 
надзора, који користи и Економско-трговинске школа Сента.  
 

Чл.2 
Функција видео надзорног ситема у овом објекту пре свега треба повећа безбедност лица , 
ученика и запослених,  као и имовину која је у власништву установа тако и оне која је у 
власништву ученика и запослених. 
 

Чл.3 
Сачињавање базе података видео надзорног система, њихово чување и коришћење треба да 
буде у складу са Законом о приватном обезбеђењу као и Законом о заштити личних података. 
Како би видео надзорни систем испунио своју функцију у складу законским одредбама доноси 
се овај правилник. 
 

ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 
 

Чл.4 
Правилник се примењује у објекту Сенћанске гимназија и обвезујући је за запослене у  
Економско- трговинској школи Сента. 
За примену правилника одговорни су директори школе односно лица којима су поверена 
права руковања видео надзорним системом. 
 

ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 
 

Чл.5 
Примена видео надзорног система у објекту Сенћанска Гимназија базирана је на Акту о 
процени ризика у заштити лица имовине и пословања Сенћанска Гимназија, Плану обезбеђења 
Сенћанска Гимназија, Плану техничке заштите. 
Правилник о коришћењу видео надзорног система дефинише коришћење овог система у 
складу са Законом о приватном обезбеђењу и Закона о заштити личних података. 
 
 ПРИМЕНЕНА  
 

Чл.6 
Видео надзорним системом су покривени улази у објекат Сенћанска Гимназија, ходници и 
двориште објекта. 
 

Чл.7 
Основна функција видео надзорног система је: 
контрола приступа објекту и правовремено откривање неовлашћеног приступа; 
правовремено откривање ситуација које могу да угрозе безбедност лица и имовине; 



стварање видео записа који представљају доказни материјал у случају извршења кривичних 
дела или тежих прекршаја у објекту 
стварање записа који помажу да се њиховом анализом и уоченим недостацима унапреде мере 
заштите објекта 
 

Чл.8 
Приступ видео надзорном систему је ограничен. Овлашћење имају искључиво директори 
школа  и служба приватног обезбеђења ангажована на заштити објекта Сенћанска Гимназија. 
Подаци до којих се долази путем видео надзорног система како они у реалном времену тако и 
записи у базама података представљају пословну тајну. 
 

Чл.9 
Забрањено је фотографисање монитора са приказом било које слике видео надзорног система. 
Архивирани снимци се не могу давати на увид лицима која нису овлашћена за приступ видео 
надзорном систему. Изузетно директори школа могу дати на увид снимке видео надзорног 
система и другим лицима у циљу разјашњавања конкретног догађаја. У таквим ситуацијама 
лица се упозоравају да се ради о пословној тајни . 
 

Чл.10 
Забрањено је скидање видео надзорних снимака и давање на увид неовлашћеним лицима. 
Видео снимци се могу преснимавати и уступати искључиво полицији на основу њиховог 
писменог захтева који мора бити оверен од надлежног руководиоца. 
На захтев родитеља и старатеља ученика обавезно им је дати на увид снимак на коме се налази 
ученик, али само тај снимак и само на увид.  
 

Чл.11 
На улазима у објекат Сенћанске Гимназије постављена су обавештења да је објекат под видео 
надзором. 
Запослени и ученици су потписали сагласност да се у објекту користи систем видео надзора.  
Базе података се не могу користити за сачињавање пропагандног или другог видео материјала 
 

Чл.12 
Овај акт објављује се на огласној табли и на веб презентацији Економско-трговинска  школа 
Сента. Овај акт ступа на снагу осам дана од дана објављивања. 
 
 
Број:611-425/2019 од 27.11.2019. 
У_Сенти__27.11.2019___. године 

Заменица председнице Школског одбора 
 
      ___________________________ 
      Валерија Сиђи 
 
Објављен на огласној табли дана 28.11.2019. године 
 
 
 

 
. 


