Висока техничка школа струковних студија - Ниш
На основу Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр.
97/2008, 104/2009, 68/2012 – Одлука Уставног суда 107/2012) и члана 3 и члана 4.
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“
број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и члана 25. Статута Високе техничке
школе струковних студија (31.03.2008., 27.02.2009., 30.09.2009., 20.01.2012.,
30.12.2013., 01.12.2014. и 29.12.2014. године), Наставно веће Високе техничке школе
струковних студија је дана 16.03.2015. године донело следећи

ПРАВИЛНИК

о примени видео надзора којим се контролише приступ у службени простор
Високе техничке школе струковних студија
Члан 1.
Овим Правилником регулисана је примена видео надзора којим се контролише
приступ у службени односно пословни простор Високе техничке школе струковних
студија у Нишу (У даљем тексту: Школа), ради безбедности лица и имовине, контроле
уласка или изласка из службеног односно пословног простора Школе.
Члан 2.
Одлуку о увођењу видео надзора доноси директор Школе уз претходну сагласност
органа управљања Школе.
Члан 3.
Школа је у обавези да истакне јавно обавештење да се врши видео надзор.
Обавештење мора бити истакнуто на видном месту, на начин који омогућава лицима да
се са вршењем видео надзора упознају.
Обавештење да се врши видео надзор садржи податке о:
1) лицу које врши видео надзор;
2) броју телефона на који се могу добити информације где се и колико дуго чувају
снимци из система видео надзора.
Истицањем обавештења сматра се да је лице обавештено о обради личних
података.
Члан 4.
Запослени који раде у просторијама под видео надзором, морају бити у писаном
облику обавештени о вршењу видео надзора.
Члан 5.
Систем видео надзора мора бити заштићен од приступа неовлашћених лица.
Лице које врши видео надзор у обавези је да:
1. буде прописно обучен за вршење неопходних радњи на систему;
2. прочита, разуме и придржава се свих сигурносних процедура о сигурном раду
информацијско-комуникацијских система;
3. пријави сваки сигурносни инцидент или необичан догађај који се може
опазити током рада информацијско-комуникацијског система.
Члан 6.
Евиденција видео надзора садржи: снимак лица (слику или звук, односно слику и
звук), датум и време снимања уласка и изласка. Подаци из евиденције чувају се по
правилу најдуже месец дана од дана настанка.
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Члан 7.
Снимци података прикупљених уз помоћ видео надзора обрађују се и користе у
складу са Законом којим се уређује заштита података о личности.
Члан 8.
У случају да постоји сумња да снимљени подаци могу представљати доказ у
кривичном или прекршајном поступку, дисциплинском поступку, за утврђивање
стварног стања у жалбеним поступцима или код утврђивања могуће материјалне
одговорности, снимци података прикупљени уз помоћ видео назора се копирају на CD
или електронски обрађују на други начин.
Члан 9.
Захтев за копирање података прикупљених уз помоћ видео надзора их претходног
члана могу поднети:
1. органи гоњења Републике Србије,
2. надзорни органи за заштиту података о личности Републике Србије и
3. свако заинтересовано лице које учини вероватним да снимак може
представљати доказ у кривичном или прекршајном, дисциплинском поступку,
за утврђивање стварног стања у жалбеним поступцима или код утврђивања
могуће материјалне одговорности.
У случају да захтев из претходног става подноси лице из тачке 3., захтев се
подноси директору Школе у писаној форми, који процењује да ли су разлози наведени у
захтеву оправдани или не. Уколико директор Школе процени да је захтев оправдан
донеће одлуку копирању или електронској обради података прикупљених уз помоћ видео
надзора.
Члан 10.
Подаци који су копирани или на други начин електронски обрађени комисијски се
уништавају након престанка разлога због којих је извршено копирање или електронска
обрада података.
Члан 11.
Злоупотреба података прикупљених уз помоћ видео надзора, односно употреба ових
података супротно одредбама Закона о заштити података о личности, Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја и одредаба овог Правилника,
подлеже кривичној и дисциплинској одговорности лица које је злоупотребило ове
податке.
Члан 12.
Забрањен је приступ снимцима система видео надзора преко интерне кабловске
телевизије, јавне кабловске телевизије, интернета, или других средстава за
телекомуникацију којима се такви снимци могу пренети, било у тренутку њиховог
настанка или након тога
Приступ снимцима система видео надзора преко интерне кабловске телевизије, јавне
кабловске телевизије, интернета, или других средстава за телекомуникацију подлеже
кривичној и дисциплинској одговорности.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања на WEB страници Школе.
Председавајући Наставног већа Школе
др Дејан Благојевић, с.р.
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