Број: 49/9
Датум: 17.01.2020.
Датум објављивања: 20.01.2020.
На основу члана 8. став 2. и члана 16. став 1. тачка 3) Закона о раду („Службени
гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), члана 26. став 1. тачка 13. и чланова 170.-172.
Статута Педагошког факултета у Врању број 403/2 од 03.04.2018. године, Савет
Педагошког факултета у Врању, на својој седници одржаној дана 17.01.2020. године,
донео је следећи

ПРАВИЛНИК О ВИДЕО НАДЗОРУ
НА ПЕДАГОШКОМ ФАКУЛТЕТУ У ВРАЊУ

УВОДНА ОДРЕДБА
Члан 1.
Правилником о видео надзору (у даљем тексту: Правилник) уређује се начин
спровођења видео надзора, снимање и чување видео снимака, као и права и обавезе
запослених које су настале или могу настати поводом прикупљеног видео материјала.
ОПШТИ ПОЈМОВИ
Члан 2.
Видео надзор је електронски облик уочавања, посматрања и записивања
активности запослених и студената у просторијама Педагошког факултета у Врању
Универзитета у Нишу (у даљем тексту: Факултет), као и накнадно посматрање и
анализирање таквих активности.
Циљ видео надзора је повећање безбедности запослених и студената у
просторијама Факултета, као и заштита имовине и спречавање евентуалног настанка
материјалне и нематеријалне штете.
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Запослени, у смислу Правилника, је свако лице које се налази у радном односу, као
и друга лица са којима је закључен уговор ван радног односа или су на Факултету радно
ангажована по било ком другом основу.
Студент, у смислу Правилника, је лице уписано на студијски програм који се
изводи на Факултету.
ОПШТА ПРАВИЛА О ВИДЕО НАДЗОРУ
Члан 3.
Спровођење поступка видео надзора у просторијама има јавни карактер.
Факултет је дужан да на видном месту истакне писано и сликовно обавештење да је
простор под видео надзором.
Није допуштено тајно снимање просторија, без знања запослених и студената.
Изузетно, Факултет је овлашћен да врши тајно снимање просторија само у два
случаја:
- када постоји законско одобрење за тајно снимање,
- када се путем тајног снимања покушава спречити извршење кривичног дела.
Тајно снимање је допуштено уколико овлашћени орган врши надзирање
просторија ради истраживања могућег извршења кривичног дела или у случају праћења
активности запосленог којима се проузрокује значајна материјална штета Факултету или
повреда радне обавезе и радне дисциплине.
Факултет не може вршити снимање звука у свом пословном простору, нити
постављати видео надзор у санитарним просторијама, тоалету, као ни у другим
просторијама у којима би видео надзор представљао задирање у интиму запослених и
нарушавао њихову приватност.
Члан 4.
Видео надзор у смислу Правилника може бити постављен у следећим просторијама
Факултета:
- на прилазу Факултету,
- на улазу у Факултет,
- код капије,
- код гараже,
- код котларнице,
- на паркингу,
- у читаоници,
- у ходницима.
Члан 5.
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Опрема за видео надзор поставља се у посебним просторијама (Информационодокументациони центар и портирница), а приступ видео надзору могу имати искључиво
декан Факултета и лица која он овласти.
Све видео камере и монитори за видео надзор морају на снимцима садржавати
податке о датуму, времену снимања и броју видео камере.
Целокупан систем видео надзора мора бити заштићен од приступа неовлашћених
лица.
Члан 6.
Снимљени видео записи се по правилу чувају најдуже 30 дана, а потом се бришу.
Изузетно, у случају да је на видео запису снимљен материјал који је
неопходан ради обезбеђивања доказа у судском, дисциплинском, прекршајном или
другом поступку, исти се мора чувати до окончања таквог поступка, изрицања
правноснажне пресуде, истека права на жалбу и друго.
Накнадна обрада снимљеног видео материјала је забрањена.
ПРАВИЛА О ЗАШТИТИ ЛИЧНОСТИ
Члан 7.
Факултет је дужан да видео надзор организује на такав начин да истим не
буде повређено достојанство запосленог или студента, нити да се услед снимања код њих
изазове страх или створи непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење.
Видео снимци који се односе на запослене или студенте не могу да буду доступни
трећем лицу, осим у случајевима и под условима утврђеним законом или ако је то
потребно ради доказивања одређених чињеница потребних за вођење унапред прописаног
поступка.
Видео снимке запослених и студената може да прикупља, обрађује, користи и
доставља трећим лицима само лице овлашћено од стране декана.
Факултет је дужан да води рачуна о томе да се приликом спровођења поступка
видео надзора ни на који начин не повреде права запослених и студената, која су им
загарантована Законом о заштити података о личности.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПО ПИТАЊУ ВИДЕО НАДЗОРА
Члан 8.
Факултет је дужан да запосленом пружи сва потребна обавештења о правилима
понашања и његовим правима и обавезама по питању видео надзора.
Факултет је дужан да сваког од запослених писаним путем обавести да је у
просторијама постављен видео надзор, да се видео записи чувају и да под одређеним
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ce 3arlocrelroM Moxe oTKa3aT[ ]ToBop o paay, a ra(Bo rIoEilIlaISe 3anoc"lleAl,rx Moxe orlrll
nprjaB,'beHo r.r Ha!,lexH,i M opraH,.rva 6e {6erFoc |li.
llocloaararr j e ayxan Aa npe cBaRor 3acHr,rBa6apa.qHor oaEoca ylro3Ha (aI' [Ii,{ara o roMe
raje y eeroeulr nocnoBElrM npocaop[jaMa flocraBjr-eHBltaeo HaA3op,(ao Il o fipaBnjrttMaKoJa
locroje Ita oa(ynTeTy y B*ri rraa3rrparra TaKBor npocropa.

9,ran 9,
flocjio4aBar l{Ma rrpaBo.{a oprasri3ie Brireo lraA3opIIar lpoqecoM pa'qa3arlocrelltlx E
y BpeMeKOiejenpeaauleno sa paa.
TOCaMO
Bl,raeoEaa3oprI3 craBa 1. oBor qnaI]a Moxe 6lirti cnpoBeaell caMoy uE"tsy:
ylranpeDella [poueca pa.qaj
np[(yrrjbaa6a
noTpe6Eld qr 6enuqa y qllJly rro(peTalsa IIl{cuI'IIInlrrcKor ]rIIu
apyrof [ocTyrKa rrpoTriB 3anocreHor,
c{peqaBalla ra cMarlEBaM pE3lr(a (oJLl Moxe EacTaTn IIpIInlrKoM eBeETyanstx
rrJr,alrKE! npoBanal Kpat4 T).re' EacriJla u apyfux EexeJ6elrllx It [poTIrBrlp,lBlIILx
cnTyaqlja rroBo,uoM (ojrr( Moxe ,qohx .qo lTeTlIIix [ocn9.4Eqa no 3anocre]Ie.
cry,4eIlre, ItMoBItHy oa(y.rlTera It EactaEaK urere,
uoBeha6a 6e36eAuocrE ll 3npaBjra Ea paAy 3zlrrocneEr.rx,Eapoqrtro y tpocropujanta y
o acltl,lx r,J
I{ojliMa 6n 6nafoBpeMeHli\r yotiaBa6eM rI orKpr,rBar6eM IIITeru{x,
Eer(e.rberflix llofabaja Moiao 6nflt cnpeqell ujrr, 6urso ).Marrlell EacTaqaK fioBpe,aa IIa
paAy, xaBapnja, noxapa 1,l,qpFlrx rrre'flrr.ix [ocjrearrqa ro 3arlocJlelre! cTyIeIrTe!
Ipyra flfla (oja ce Ea,1a3ey rarGoM npocTopy! Kao u rIMoBaEy <DaKyJrTeTa.

3ABPIXHA ONPENEA
9,ran t0.
OBaj lIpaBEnE{K o6jaoryje ce lra r-tqrepser crpar rqtr OaKynrera, a cr}.rla Ea cqary
ocMor .{aHaoa .{a!IIao6jaB.BrrBarsa.
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