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Broj: 

Datum: 
 

 На основу члана 56. став 1 и 8 Закона о заштити података о личности ("Службени гласник 

РС", број 87/2018) (у даљем тексту: Закон),  а у складу са чланом 10. Статута Удружења „Правило“ 

– PraviLaw (У даљем тексту: Удружење), Скупштина Удружења доноси: 

 

О Д Л У К У 

 

 Којом се одређује лице за заштиту података о личности испред Удружења „Правило“ – 

PraviLaw, са седиштем на адреси: улица Кнегиње Љубице 4а/16, 18000 Ниш, те се на ту функцију 

одређује: 

 

 Тадија Митић, рођен у Нишу дана 13.07.1993. године, са пребивалиштем у Нишу, улица 

Кнегиње Љубице 4а/13. 

 Контакт подаци именованог лица, неопходни ради евиденције Повереника за информације 

од јавног значаја и заштиту података о личности, су: 

1) Адреса електронске поште (e-mail): tadija@pravilaw.rs 

2) Контакт телефон: +381 60 516 35 40 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 У складу са чланом 56. став 8 Закона, лице за заштиту података о личности одређује се на 

основу његових стручних квалификација, а нарочито стручног знања и искуства у области заштите 

података о личности, као и способности за извршавање обавеза из члана 58. овог закона. 

 Тадија Митић је по образовању мастер правник, а уз то поседује и радно искуство у области 

заштите података о личности, те се сматра најкомпетентнијим чланом Удружења који може на 

најадекватнији начин да извршава обавезе из члана 58. Закона о заштити података о личности. 

 У складу са свим претходно изнетим чињеницама, доноси се одлука као у диспозитиву. 

 На ову одлуку може се уложити жалба Скупштини Удружења у року од 15 дана од дана њеног 

доношења. 

 

Чланови Скупштине Удружења „Правило“ – PraviLaw: 

 

1. Бобан Митић – члан Скупштине Удружења 

 

__________________________ 

2. Јелена Милосављевић – члан Скупштине Удружења 

 

__________________________ 

3. Тадија Митић – председник Скупштине Удружења 

 

__________________________ 
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