
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Управа за трезор
Поп Лукина 7-9
Б е о г р а д

У складу са чланом 23. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 87/18)
Министарство финансија – Управа за трезор (у даљем тексту: Руковалац), дaje:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

1) ИДЕНТИТЕТ И КОНТАКТ ПОДАЦИ РУКОВAОЦА

Министарство финансија - Управа за трезор
Адреса: Поп Лукина 7-9, 11000 Београд
Матични број: 17862146
ПИБ: 103964453
Електронска презентација Управе за трезор: https://www.trezor.gov.rs/

2) КОНТАКТ ПОДАЦИ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Контакт подаци лица за заштиту података о личности
Драгана Гаџић
Телефон: 011/2927-576
Имејл адреса: dragana.gadzic@trezor.gov.rs

3) СВРХА НАМЕРАВАНЕ ОБРАДЕ И ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБРАДУ

Управа за трезор обрађује податке о личности лица овлашћених за заступање корисника јавних
срестава/других субјеката, као и податке о личности лица овлашћеним да располажу средствима на
подрачунима корисника јавних средстава. У сврху обављања послова из своје надлежности, а у складу са
законским прописима, као нпр. Закона о државној управи (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07,
95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 - др. закон, 138/22), Закона о спречавању прања новца и
финансирања тероризма („Службени гласник РС", бр. 113/17, 91/19 и 153/20) и сл. Управа за трезор
обрађује следеће податке: име, презиме и ЈМБГ лица овлашћеног да располаже средствима на
подрачунима, као и име, презиме, ЈМБГ, адресу и место пребивалишта овлашћеног лица за заступање
корисника јавних средстава/другог субјекта.

https://www.trezor.gov.rs/


4) ПРИМАОЦИ, ОДНОСНО ГРУПА ПРИМАЛАЦА
Систем електронских фактура који је у надлежности Министарства финансија, у Регистру корисника

јавних средстава проверава да ли је лице које се приликом пријаве корисника на Систем електронских
фактура идентификовало преко Single Sign-On (SSO) система истовремено и законски заступник правног
лица за које жели да отвори налог на Систему електронских фактура и ради провере да ли је лице које се
идентификовало преко Single Sign-On (SSO) корисник у оквиру одређеног правног лица. Након
идентификације лица путем Single Sign-On (SSO) система, Систем електронских фактура преузима
добијени ЈМБГ и упоређује га са ЈМБГ у Регистру корисника јавних средстава ради провере законског
заступника. На Систему електронских фактура, ЈМБГ добијен од Single Sign-On (SSO) система, криптован
је помоћу hash алгоритма и добијена вредност чува се у сврху провере идентитета законског заступника
приликом сваког нареднох пријављивања. На тај начин Систем електронских фактура не чува податке о
ЈМБГ, него hash вредност израчунату на основу ЈМБГ, која ће се упоређивати са израчунатом hash
вредношћу приликом сваке пријаве корисника. На основу hash вредности сачуване у бази података
Система електронских фактура није могуће доћи до податка о ЈМБГ корисника. Подаци о законским
заступницима који се прикупљају на описани начин, криптовани су помоћу hash алгоритама и добијена
вредност чува се у сврху провере идентитета корисника приликом сваког наредног пријављивања, док год
је лице као законски заступник, уписано у Регистар корисника јавних средстава.

5) ИЗНОШЕЊЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ У ДРУГУ ДРЖАВУ ИЛИ МЕЂУНАРОДНУ
ОРГАНИЗАЦИЈУ

Руковалац нема намеру и неће износити податке у другу државу или међународну организацију.

6) РОК ЧУВАЊА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Подаци се чувају до момента престанка сврхе обраде у коју су прикупљени, осим ако су Управи за трезор
неопходни за остваривање својих прописаних обавеза, као на пример подаци који се обрађују у складу са
Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма који се чувају 10 година након брисања
корисника јавних средстава/другог субјекта из евиденције код Управе за трезор.

7) ПРАВА ЛИЦА НА КОЈЕ СЕ ПОДАЦИ ОДНОСЕ

Лице на које се подаци о личности односе има право да од Руковаоца захтева приступ, исправку, брисање
или допуну његових података о личности, као и право на ограничење обраде, право на подношење
приговора и право на преносивост података, а све у складу са одредбама чл. 26, 29, 30, 31, 36. и 37. Закона
о заштити података о личности.
Захтев за остваривање ових права подноси се у писаној форми, а може се доставити Лицу за заштиту
података о личности:

Управи за трезор:
• слањем на имејл адресу: dragana.gadzic@trezor.gov.rs,
• поштом на адресу: Министарство финансија - Управа за трезор, Лице за заштиту података о

личности, Поп Лукина 7-9, 11000 Београд или
• личном предајом захтева на писарници Управе за трезор на адреси Поп Лукина 7-9, 11000 Београд,

са назнаком за Лице за заштиту података о личности.



8) ПРАВО ЛИЦА ДА ПОДНЕСЕ ПРИТУЖБУ ПОВЕРЕНИКУ

Лице на које се подаци односе има право да поднесе притужбу Поверенику за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности ако сматра да је обрада података о његовој личности извршена
супротно одредбама Закона.

9) ОБАВЕЗА ДАВАЊА ПОДАТАКА

Без обраде наведених података не би било могуће извршити идентификацију лица овлашћених за
заступање корисника јавних срестава/других субјеката и идентификацију лица овлашћених да располажу
средствима на подрачунима корисника јавних средстава, као ни располагање средствима на подрачунима
који се воде код Управе за трезор.


