
Споразум 
о управљању информацијама 

између : 

1. Лабораторија за гасну технику, ЈП Србијагас 

Србија, Нови Сад, улица Пут шајкашког одреда бр. 3 

кога заступа Руководилац Лабораторије за гасну технику Борко Мандић 

и 

2. ________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 (у даљем тексту – корисник, корисник услуга ЛГТ) 

Предмет споразума 
Лабораторија за гасну технику (у даљем тексту ЛГТ), на основу овог Споразума, преузима 

правну  одговорност за управљање свим информацијама које су добијене или настале 

током обављања активности испитивања.   

Приступ свим информацијама и резултатима испитивања могу да имају лица са списка 

особља ЛГТ и корисник. 

Власничка права корисника су заштићена Кодексом о понашању којим се запослени у 

ЛГТ обавезују на чување пословне тајне.  

У колико корисник у Захтеву за испитивањем не специфицира методу која ће се 

користити при испитивању, подразумева се да је сагласан да се испитивање спроведе 

одговарајућом методом испитивања из обима акредитовања и да лабораторија нема 

обавезу информисања корисника о изабраној методи. 

У случају да ЛГТ мора одређене информације, добијене током активности испитивања, 

да учини јавно доступним (захтев представника правосудних органа уколико су им 

резултати испитивања неопходни као доказни материјал у поступку који се води пред 

судом, захтев представника АТС  који врши надзор над радом ЛГТ због оцењивања 

усаглашености, на основу овлашћења проистеклих из уговорних обавеза, ЛГТ мора 

унапред да информише корисника о томе које ће информације бити јавно доступне. 

Изузев информација које корисник чини јавно доступним, или онда када је договорено 

између ЛГТ и корисника (нпр. за сврхе одговарања на приговоре), све остале информације 

се сматрају власништвом и сматрају се поверљивим. 

Корисник задржава право да информације са Извештаја о испитивању  буду јавно 

доступне без консултација са ЛГТ. 

Подносилац захтева има право изјаве приговора на рад ЛГТ или на одлуку које је донета 

поводом захтева, у року од 15 дана од дана добијања Извештаја о испитивању. 

Споразумне стране су сагласне да се званична комуникација врши путем електронске 

поште (званични e-mail-ови).   

Овај Споразум није временски ограничен и важи док га једна од страна потписница  

писаним путем не суспендује. 

За корисника  За Лабораторију за гасну технику 

 

______________________________ 
(                                                                ) 

  

______________________________ 
(                                                                ) 

 


