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Коришћењем било ког дела веб странице НЕСТАЛИСРБИЈА.РС аутоматски прихватате сва 

актуална правила коришћења. 

Корисници су дужни да редовно читају правила коришћења, те се сматра да су корисници 

континуираним коришћењем веб странице НЕСТАЛИСРБИЈА.РС или било ког његовог дела, у 

сваком тренутку упознати са актуелним правилима коришћења, те да су их разумели у 

целости. 

Нити један део веб странице НЕСТАЛИСРБИЈА.РС не сме се користити у незаконите сврхе, 

нити за промовисање истих. 

НЕСТАЛИСРБИЈА.РС  

НЕСТАЛИСРБИЈА.РС посетиоцима у доброј намери осигурава коришћење садржаја веб 

странице. Сви посетиоци имају право да бесплатно користе садржаје веб странице 

НЕСТАЛИСРБИЈА.РС, уколико не крше правила коришћења. НЕСТАЛИСРБИЈА.РС састоји се од 

сопствених садржаја, садржаја партнера и оглашивача, бесплатних садржаја, те линкова на 

спољне странице. 

Веб страница НЕСТАЛИСРБИЈА.РС садржаје објављује у доброј вери. Све садржаје веб 

странице НЕСТАЛИСРБИЈА.РС користите на сопствену одговорност и НЕСТАЛИСРБИЈА.РС не 

може да се сматра одговорним за било какву штету насталу коришћењем. 

Приступ веб странице НЕСТАЛИСРБИЈА.РС  и свим његовим садржајима дозвољен је особама 

било које доби, осим ако је назначено другачије. 

НЕСТАЛИСРБИЈА.РС је носилац ауторских права на свим властитим садржајима (текстуални, 

визуални и аудио материјали, базе података и програмерски код). Неовлашћено коришћење 

било ког дела портала сматра се кршењем ауторских права НЕСТАЛИСРБИЈА.РС портала и 

подложно је тужби. 

Неовлашћено коришћење било ког дела портала без дозволе власника ауторских права 

(НЕСТАЛИСРБИЈА.РС, партнери, корисници…) сматра се кршењем ауторских права и 

подложно је тужби. Корисник који сматра да је НЕСТАЛИСРБИЈА.РС поведио његова ауторска 

права овлашћен је такав садржај одмах да пријави редакцији портала која ће у случају 

утврђивања повреде у најкраћем року уклонити спорни садржај. 

 

 



 
 

Линкови на спољне странице 

Веб страница НЕСТАЛИСРБИЈА.РС садржава линкове на веб странице изван сопственог 

портала. НЕСТАЛИСРБИЈА.РС линкове објављује у доброј намери и не може се сматрати 

одговорним за садржаје изван портала 

Правила о заштити приватности 

НЕСТАЛИСРБИЈА.РС придаје велику важност заштити ваше приватности. У овим Правилима о 

заштити приватности желимо објаснити које ваше личне податке  обрађујемо, зашто и 

колико дуго их обрађујемо те како можете да остварите своја права у вези са тим. 

НЕСТАЛИСРБИЈА.РС је одговоран за обраду ваших личних података. Молимо вас да пажљиво 

прочитате наша Правила о заштити приватности и наше Опште услове пословања како бисте 

добро разумели како штитимо ваше личне податке. 

Ова се правила о заштити приватности примењују на вас ако сте ступили у контакт са нама у 

својству појединачног власника назива домена регистрованог под покровитељством .еу 

доменом или могућих .еу верзија у другим писмима (даље у тексту Назив домена), 

појединца који ради за особу са којом имамо уговорни однос или посетиоца наших 

просторија или мрежних страница или на било који други начин (е-поштом или телефоном, 

учествоањем на нашим догађајима итд.). 

Ваши се лични подаци могу прикупљати на следеће начине: у склопу поступака регистрације 

Назива домена  преко наше мреже акредитованих регистара; е-поштом, телефоном, у сврху 

прикупљања информација и података о несталим лицима на територији Републике Србије, 

телефаксом, на основу учествовања на догађају; употребом колачића или других технологија 

за праћење посетилаца на нашим мрежним страницама; на основу комуникације са 

добављачима или партнерима; преко изјава корисника; алата за надзор над приступом или 

на основу података унесених у обрасце на нашим мрежним страницама; или на било који 

други начин. Осим тога, можемо повремено прикупљати ваше личне податке ако код другог 

регистра региструјете назив домене (који није Назив домена) преко регистара који ваше 

личне податке пошаље нашем регистарском систему. 

Обавештавамо Вас да Ваше прикупљене личне податке не обрађујемо, већ их искључиво 

преносимо надлежним телима на даље законито поступање. Прослеђивањем података сви 

Ваши овим обрасцем прикупљени подаци се бришу из наше пословне евиденције. 

Попуњавањем и слањем обрасца дајете пристанак на њихово прослеђивање надлежним 

органима у складу са одлуком водитеља обраде. 

Ваше личне податке никада не продајемо другима. 



 
 

 

Како бисмо загарантовали континуитет свог пословања, морамо похранити све регистарске 

податке, укључујући ваше личне податке, и направити њихове резервне копије. За такво 

чување, складиштење и израду резервних копија свих личних података ослањамо се на 

пружаоце таквих услуга са седиштем у Европској унији и Републици Србији; 

Ваши се лични подаци могу открити трећим особама, као што су државна тела, на основу 

законитих разлога; 

истраживачким институцијама: ваше личне податке можемо поделити са институцијама у 

(статистичко- или научно-) истраживачке сврхе. Притом настојимо у што већој мери да 

осигурамо одговарајуће техничке и организацијске мере за заштиту ваших личних података; 

Пружаоцима услуга провере идентификације или спречавања злоупотреба: како бисмо 

спречили злоупотребу регистрације Назива домена приликом које се  шаљу  непознати, 

нетачни или застарели регистарски подаци, можемо се користити услугама других 

пружалаца услуга како бисмо проверили послате регистарске податке; 

ревизорима: како би се осигурала правилна ревизија нашег пословања, ревизорима се може 

омогућити приступ вашим личним подацима; 

пружаоцима услуга помоћи: како бисмо вам осигурали непрекидну помоћ, послове помоћи 

можемо поверити трећим особама. 

Како би вам се осигурала одговарајућа помоћ, пружаоци таквих услуга могу имати приступ 

вашим личним подацима. 

Када делимо ваше личним податке са другима, настојимо да примаоце таквих података 

позовемо (кад год је то могуће) да ваше личне податке обрађују у складу са нашим 

упутствима. 

Политика о колачићима 

Користимо технологију колачића како бисмо вам понудили бољу услугу интернет странице 

прилагођену вама. Подаци похрањени преко колачића који се користе на интернет 

страницама НЕСТАЛИСРБИЈА.РС никад не показују личне детаље из којих се може утврдити 

идентитет појединца. 

Колачић је мали запис коју интернет странице које посећујете похрањују и/или читају из 

меморије вашег крајњег уређаја ( рачунара, преносног рачунара или паметног телефона) 

кроз ваш интернети претраживач. Колачићи такође чине ваше интеракције са интернет  



 
 

страницама сигурнијима и бржима јер памте ваше поставке ( податке за пријаву и језик) тако 

што шаљу податке које садрже натраг оригиналној интернет страници са које потичу 

(колачићи прве стране) или другој интернет страници којој припадају (колачићи треће 

стране) кад поново посетите страницу у питању користећи се истим крајњим уређајем. 

Можете блокирати или уклонити колачиће кроз свој интернет претраживач или користећи 

софтвер трећих страна, али у том случају може доћи до проблема при коришћењу одређених 

делова интернет странице. 

Зависно о функцији и сврси за које се колачићи користе најчешће се деле у следеће 

категорије, које НЕСТАЛИСРБИЈА.РС користи на својој интернет страници: 

• Строго потребни колачићи 

          Ти су колачићи неопходни за функционирање веб-места и не могу се искључити у 

нашим деловима. Обично се постављају само као одговор на акције које сте извршили, а 

којима се упућује захтев за услуге, нпр. постављање преференци за приватност, одјављивање 

или испуњавање обрасца. Те колачиће можете блокирати у претраживачу или поставити да 

вас претраживач о њима упозорава, но у том случају одређени делови веб-места можда 

неће радити. 

• Колачићи за рад wеб странице  

          Путем тих колачића бројимо посете и изворе промета, па нам они омогућавају да 

меримо и побољшамо рад веб-места. Ти нам колачићи говоре које су странице највише, а 

које најмање популарне те како се посетиоци крећу по веб-месту. Сви подаци које ти 

колачићи прикупе кумулирају се, па су стога анонимни. Ако те колачиће не желите да 

допустите, нећемо знати кад сте посетили наше веб-место. 

• Функционални колачићи  

           Ти колачићи омогућавају пружање додатних функција и прилагођавања, нпр. видео 

записа и приче уживо. Можемо их поставити ми или пружаоци услуга треће стране чије смо 

услуге додали на страницу. Ако те колачиће не желите да допустите, неке од сродних 

функција можда неће правилно радити. 

• Колачићи за дефинисање циљне публике  

         Те колачиће на нашем веб-месту постављају оглашивачки партнери. Те компаније могу 

их употребити за дефинисање профила ваших интереса како би вам се на осталим веб-

местима приказали релевантни огласи. Ти колачићи функционишу тако што на јединствен  



 
 

начин идентификују ваш претраживач и уређај. Ако те колачиће не допустите, на различитим 

веб-местима неће вам се приказивати циљни огласи. 

• Колачићи друштвених мрежа  

           Те колачиће постављају различите друштвене мреже које смо додали на веб-место како 

бисте садржај могли поделити са пријатељима и мрежама. Они прате ваш претраживач на 

другим веб-местима и израђују профил ваших интереса. То може утицати на садржај и 

поруке које се приказују на осталим веб-местима која посећујете. Ако те колачиће не желите 

да допустите, можда нећете моћи да употребите алате за дељење или вам се они неће 

приказивати. 

• Друге врсте колачића које се могу користити касније. Обавести ћемо вас кроз своје 

ажуриране политике о постојању и коришћењу других врста колачића. 

 


