
Анекс бр. 2: Услови коришћења 

Едукативним програмом „InnoSchool“ заједнички управљају партнери у конзорцијуму 

„InnoSchool“. Ми цијенимо повјерење које нам указујете дуги низ година како бисмо 

креирали квалитетан образовни садржај за ученике средњих школа. Понекад ћемо можда 

морати да прикупимо информације о нашим корисницима и њиховом коришћењу наших 

услуга да бисмо остварили тај циљ. 

Посвећени смо стварању безбиједног и сигурног окружења које ће максимално подржати 

образовање корисника (ученика старијих од 16 година). Ми не прикупљамо информације 

које директно идентификују ваше дијете. 

Ова Политика приватности описује како користимо, дијелимо и штитимо информације 

које кроз програм „InnoSchool“ прикупимо од вас и вашег дијетета. Ова Политика 

приватности односи се искључиво на услуге. 

Имајте на уму да услуге трећих страна које користите да би приступили нашем садржају 

могу бити предмет посебних Политика приватности. Препоручујемо вам да се упознате не 

само са овом, већ и са осталим политикама приватности или уговорима који могу 

регулисати како користите одређене услуге. 

1. Молимо вас да пажљиво прочитате ове Услове коришћења. Приступањем нашој 

интернет страници и коришћењем исте или било ког садржаја и функција, ви сте 

сагласни са овим Условима коришћења и нашом Политиком приватности. 

Политика приватности и друге информације доступне су на: 

www.innoschool.platform.eu    

2. Ако не прихватате ове Услове коришћења, немојте приступати нашим услугама 

и/или их користити. 

3. Ми у сваком тренутку можемо ажурирати ове Услове коришћења. Молимо вас да их 

редовно провјеравате да бисте били сигурни да сте упознати са евентуалним 

измјенама. Својим континуираним приступом програму „InnoSchool“ и/или 

његовим коришћењем након измјена Услова коришћења дајете сагласност да су 

ажурирани и/или измјењени и допуњени Услови коришћења за вас правно 

обавезујући. 

Партнери у конзорцијуму „InnoSchool“  

„InnoSchool“ је заједничко дијело партнера из 9 земаља, који су помогли креирању и 

спровођењу ИЛС-а у својој земљи и који ће на својој територији и даље бити укључени у 

подршку ИЛС-у. То су: 

 

Организација Контакт Земља 

ДЕКС Иновациони центар info@dex-ic.com ЧЕШКА 

Европски центар за социјално-
професионалну интеграцију АКТА 

  РУМУНИЈА 

Централна трансдунавска 
регионална агенција за иновације 
ЦТРИА 

  МАЂАРСКА  

http://www.innoschool.platform.eu/
mailto:info@dex-ic.com


Одбор за образовање Беч ЕУБ   АУСТРИЈА 

Технички Универзитет у 
Кошицама ТУКЕ 

  СЛОВАЧКА 

Регионално одјељење за 
образовање Благоевград РДЕ 

  БУГАРСКА 

Центар за ресурсе и помоћ у 
образовању Бихорске регије ЦЈРАЕ 

  РУМУНИЈА 

Бизнис инкубатор – Гоце Делчев, 
Центар за промоцију 
предузетништва БИГД 

  БУГАРСКА 

Агенција за економски развој града 
Приједора ПРЕДА-ПД 

 office@preda.rs.ba  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Регионална агенција за развој и 
европске интеграције Београд РАДЕИ 

  СРБИЈА 

ФАЦЛИА – Удружење за дијецу и 
омладину 

  МОЛДАВИЈА 

Центар за стручно усавршавање, 
Секешфехервар 

  МАЂАРСКА 

Министарство просвјете и културе 
Републике Српске 

 mp@mp.vladars.net  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике 
Србије 

 office@rarei.rs  СРБИЈА 

Самоуправни регион Кошице   СЛОВАЧКА 

Дирекција за образовање Унген   МОЛДАВИЈА 

 

Коришћење услуга програма „InnoSchool“ 

1. Сагласни сте да ћете користити наше услуге само у законите сврхе и на начин који 

не крши, ограничава или спријечава друга лица да користе наше услуге и уживају у 

њима, и у свим околностима у складу са овим Условима коришћења и свим важећим 

законима и прописима. 

2. Програм „InnoSchool“ може се користити искључиво у образовне сврхе, под условом 

да се ученику не наплаћује никаква новчана накнада. 

3. Приступањем нашим услугама дајете сагласност да приступате њиховом садржају 

само за некомерцијално коришћење, а не у комерцијалне или друге сврхе, 

укључујући оглашавање или продају робе или услуга. Такође се слажете да нећете 

прилагођавати, модификовати или креирати дијела изведена из било ког садржаја 

наших услуга осим за своју личну некомерцијалну употребу. Ако желите да 

користите садржаје наших услуга због било ког другог разлога, биће вам потребна 

наша претходна писмена дозвола. 

4. Све наше услуге намјењене су само оним корисницима који су се регистровали код 

нас. Ако изаберете или добијете кориснички идентификатор, лозинку или неку 

другу информацију у оквиру наших безбиједносних процедура, морате те 

информације третирати као повјерљиве и не смијете их открити трећем лицу. Сви 

лични подаци које нам доставите у оквиру поступка регистрације и/или друге 

интеракције са нашим услугама, биће прикупљени, сачувани и коришћени у складу 

с нашом Политиком приватности. Ми имамо право да у било ком тренутку 

деактивирамо кориснички налог или лозинку, било да сте их сами изабрали или 
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смо вам их ми додијелили, ако по нашем мишљењу нисте испоштовали неку од 

одредби ових Услова коришћења. 

5. Игра није прилагођена за особе млађе од 16 година. Ако сте млађи од 16 година, 

никакве личне податке о себи или неком другом, укључујући број телефона, кућну 

адресу или адресу е-поште, не смете откривати нама или другом кориснику наших 

услуга.  

6. Ми не тврдимо да је садржај наших услуга прикладан или доступан за коришћење у 

вашој земљи. Ваша је одговорност да обезбиједите да ваше коришћење наших 

услуга буде у складу с свим важећим локалним законима и прописима. 

7. За коришћење едукативног програма, кориснику је потребан уређај који има 

интернет претраживач, омогућен звук и да буде повезан на интернет. Подржани 

претраживачи: Google Chrome верзије 40-96, Firefox верзије 32-95, Microsoft Edge до 

верзије 96 или Internet Explorer 11. 

 
Права интелектуалне својине 

1. Сви подаци, информације, текст, документи, графике, логотипи, дизајни, слике, 

фотографије, видео-снимци, веб-блогови, RSS документи, елементи интерфејса 

(виџети), софтвер, интерактивне функције или други садржај, услуге или 

материјали (или ма који њихов део) доступни кроз наше услуге, заштићени су 

ауторским правима, жигом, правима на базу података и другим правима 

интелектуалне својине, и у нашем су власништву или су лиценцирани или их на 

други начин користимо у складу са важећим законима или прописима. Ништа овдје 

садржано, било прећутно, одрицањем или на други начин, не треба тумачити као 

дозволу или право на коришћење материјала на други начин осим на начин како је 

дефинисано овим Условима коришћења.  

2. У случају да желите да користите податке у било коју другу сврху осим у образовне, 

сагласни сте да то не радите без наше претходне писмене дозволе. 

Кориснички поднесак нашим услугама 

Пажљиво прочитајте овај дио Услова коришћења прије него што отпремите или на 

други начин пренесете било који садржај у програм „InnoSchool“. Ако нам не желите 

дати овлашћења наведена у овим условима, немојте програму слати поднесак. 

1. Кад год користите функцију која вам омогућава да објављујете за кориснике или 

контактирате са другим корисницима наших услуга, морате се придржавати 

стандарда доброг понашања. 

2. Ви остајете власник ауторских права на било коју достављену оригиналну 

корисничку објаву. Међутим, ми задржавамо право да уклонимо неприкладне 

постове, а само од оснивача програма „InnoSchool“ зависи да ли се објава сматра 

неприкладном. 

3. Дозвола коју сте нам дали није искључива, па кориснички поднесак можете 

користити на било који начин на било ком медију, укључујући и омогућавање 

другима да то учине, под условом да такво коришћење не крши или не доводи у 

питање права која сте дали нама. 

4. Ви нас овлашћујете да дамо, и ми сваком кориснику наших услуга дајемо 

неексклузивну дозволу да гледа, слуша, чита, отпрема, преузима, преко линка и на 



други начин кроз наше услуге приступа вашим корисничким поднесцима нашим 

услугама, и да на други начин користимо те корисничке поднеске како је дозвољено 

кроз функције наших услуга и у складу са овим Условима коришћења. 

5. За своје корисничке поднеске и посљедице њиховог слања нашим услугама 

искључиво сте ви одговорни. Ви обећавате: 

(а) да је кориснички поднесак ваше оригинално дијело и да поседујете сва права, 

власништво и интересе у корисничком поднеску и/или имате све потребне 

лиценце, права, сагласности и дозволе за коришћење, и да нас овлашћујете да 

користимо свако и сва права интелектуалне својине (укључујући, без ограничења, 

ауторска права) на тај кориснички поднесак како бисмо могли да га користимо на 

начин предвиђен овим Условима коришћења; 

(б) да ништа у корисничком поднеску није погрдно, ласцивно, непристојно, 

порнографско, сексуално експлицитно, узнемиравајуће, пријетеће или 

увриједљиво, да не подстиче расну, културну или вjерску мржњу, лажно се 

представљате као друга особа или изгледа као да се представља као друга особа, не 

представља непоштовање суда, не крши ниједан закон или пропис и не подстиче 

понашање које је еквивалентно кривичној или грађанској одговорности и/или је на 

други начин неисправно и/или крши било који закон земље у којој користите ИЛС. 

(в) да кориснички поднесак не садржи никакав вирус, оштећену датотеку, бот за 

слање порука о отказивању треће стране, црв или други злонамјерни кôд 

дизајниран да прекине, уништи или ограничи функционалност или омета софтвер, 

хардвере, телекомуникације, мреже, сервере или друге уређаје, или адвер, 

шпијунски софтвер, тројански коњ или било који други материјал чији је циљ да 

оштети, омета, присвоји или измјести било које податке или личне податке. 

Уклањање материјала 

1. Ми имамо право, али не и обавезу, да по свом избору (а) активно прегледамо 

поднеске корисника нашим услугама и/или (б) уклонимо све поднеске које сте ви 

или други корисник послали нашим ако, по нашем мишљењу, ти кориснички 

поднесци нису у складу са овим Условима коришћења. 

2. Ми задржавамо право да по сопственом нахођењу у било ком тренутку, без 

одговорности и са претходним обавјештењем или без њега (а) не објавимо 

кориснички поднесак; (б) уклонимо или суспендујемо или онемогућимо приступ 

корисничком поднеску; (в) опозовемо вашу регистрацију (гдје је примјењиво) и 

право на приступ и/или коришћење наших услуга или подношење корисничког 

поднеска; и (г) користимо технолошка, правна, оперативна или друга средства 

доступна за спровођење ових услова, укључујући, без ограничења, блокирање 

одређених ИП адреса или деактивирање ваше регистрације и/или корисничког 

имена и лозинке (гдје је примјењиво). 

Поузданост информација о нашим услугама 

1. Информације објављене кроз наше услуге намjењене су искључиво у сврху 

едукације ученика старијих од 16 година. 



2. Не гарантујемо да је наставни материјал тачан или без грешака, и одричемо се сваке 

одговорности и одговорности које проистичу из било каквог ослањања на било који 

дио садржаја наших услуга од стране вас или било кога ко може бити обавјештен о 

било ком садржају наших услуга. 

3. Ви прихватате да током коришћења наших услуга можете бити изложени 

материјалима из различитих извора и да ми нисмо одговорни за садржај, 

истинитост, тачност или корисност таквих услуга. 

4. Наш циљ је да редовно ажурирамо услуге и можемо промијенити садржај у било ком 

тренутку. Ми можемо, по сопственом нахођењу, суспендовати приступ својим 

услугама у било ком тренутку или их прекинути на неодређено вријеме. Материјали 

могу застарити у било ком тренутку и ми нисмо у обавези да их ажурирамо.  

Гаранције и одрицање одговорности 

1. Наше услуге се пружају „КАКВЕ ЈЕСУ” и „КАКО СУ ДОСТУПНЕ” без заступања или 

одобрења било које врсте. У највећој мјери дозвољеној важећим законом, ми се 

изричито одричемо свих гаранција, услова и других услова коришћења било које 

врсте, изричитих или подразумjеваних, у вези с нашим услугама и вашим 

коришћењем наших услуга (укључујући, без ограничења, задовољавајући квалитет, 

подобност за одређену сврху, некршење, компатибилност, сигурност и тачност). 

2. Ми не гарантујемо да ће функције у материјалу наших услуга бити непрекидне или 

без грешака, да ће недостаци бити исправљени или да наше услуге или сервери који 

их чине доступнима немају вирусе или грешке. 

Ограничење одговорности 

1. Не прихватамо одговорност за поднеске наших корисника. Ви у потпуности 

користите наше услуге, материјале и/или корисничке поднеске на сопствени 

ризик. 

2. У највећој мjери дозвољеној законом, овим изричито искључујемо одговорност за 

директан, индиректан, посљедичан, посебан или примијеран губитак или штету 

(било да су такви губици били предвиђени, предвидиви, познати или нешто друго) 

који проистичу из коришћења наших услуга или с тим у вези, укључујући, без 

ограничења: (а) личну повреду и/или штету лицима или имовини као резултат 

било које изјаве, укључујући стварну или наводну клевету; (б) губитке које је 

претрпијела трећа страна, укључујући повреде интелектуалне својине или права 

приватности; (в) губитак података; (г) губитак прихода или очекиване добити; (д) 

губитак трговине или уговора; (ђ) губитак повољне прилике; (е) губитак очекиване 

уштеде; (ж) губљење времена управљачког или радног времена; или (з) губитак 
или оштећење угледа. 

3. Ми нисмо одговорни за кршење ових одредби и услова услијед околности које су 

изван наше контроле. 

Наплата надокнаде 

1. Сагласни сте да нама у цијелости и на захтјев свим нашим службеницима, 

директорима, запосленима, агентима, даваоцима лиценци, добављачима и 

пружаоцима услуга платите све захтjеве, радње, поступке, потраживања, штете, 

губитке, обавезе, трошкове и издатке који су нам настали или разумно настали као 

резултат вашег приступа и коришћења наших услуга или с тим у вези у складу са 

овим Условима коришћења или важећим законом или уредбом. 



Вируси, хакерисање и друга кривична дела 

1. Наше услуге не смијете злоупотребљавати увођењем, преносом или организовањем 

слања вируса, оштећених датотека, ботова за слање порука о отказивању треће 

стране, тројанских коња, црва, временских или логичких бомби, килогера, 

шпијунског софтвера, рекламног софтвера или других материјала који имају за циљ 

да негативно утичу на рад рачунарског софтвера, хардвера или телекомуникациону 

опрему, односно ометају, присвајају или измијештају податке или личне 

информације. Не смијете покушавати да добијете неовлашћен приступ нашим 

услугама, серверима на којима су ускладиштене, или било ком серверу, рачунару 

или бази података повезаним са нашим услугама. Не смијете нападати наше услуге 

ускраћивањем услуге, дистрибуираним ускраћивањем услуге или било којом 

другом врстом напада. 

2. Свако кршење ове одредбе ћемо пријавити и поступити у складу са важећим 

законским прописима како бисмо поправили и надокнадили штету која нам је 

нанесна овим радњама. 

3. Нисмо одговорни за губитак или штету насталу дистрибуираним нападом 

ускраћивања услуге, вирусима или другим технолошки штетним материјалом који 

може заразити вашу рачунарску опрему, рачунарске програме, податке или други 

заштићени материјал услијед вашег коришћења наших услуга, вашег преузимања 

материјала из наших услуга или материјала са било које друге интернет странице 

на који се повезује. 

Повезнице са нашим услугама и ка њима 

Повезнице са нашим услугама 

1. Ми немамо контролу над садржајем или доступношћу страница трећих лица којима 

приступате преко наших услуга – те повезнице су дате искључиво за вашу 

информацију. Ако посијетите било коју повезану страницу, то чините на сопствени 

ризик и ваша је одговорност да предузмете све мјере предострожности за заштиту 

од вируса или других деструктивних елемената. 

2. Ми не подржавамо нити сносимо одговорност (директну или индиректну) за 

садржаје, оглашавање, производе, услуге, мишљења или информације који се налазе 

на интернет страницама или су доступни са интернет страница трећих лица 

(укључујући, без ограничења, плаћање и испоруку производа или услуга), односно 

за штету, губитак или недолично понашање које је проузроковано или је у вези са 

вашим приступом и коришћењем тих страница трећих лица и свих доступних 

услуга. Сви услови, гаранције или изјаве у вези са понашањем на интернет 

страницама трећих лица искључиво су између вас и релевантног пружаоца тих 

страница и/или релевантне услуге. 

Повезнице ка нашим услугама 

1. Ви можете да се повежете на почетну страницу било које интернет странице у 

оквиру наших услуга без захтијевања наше даље писмене сагласности, под условом 

да се у потпуности придржавате ових Услова коришћења. 

2. Није вам дозвољено да креирате линк ка било ком дијелу наших услуга осим ка 

почетној страници без наше претходне писмене сагласности (и да би се избијегла 

сумња, сматраће се да је таква сагласност дата у вези са RSS документима, виџетима 

и уградивим медијским плејерима, под условом да их користимо у складу са овим 

условима и другим упутствима објављеним кроз наше услуге). Ми задржавамо 



право да опозовемо повезницу без претходне најаве. Интернет страница на коју се 

повезујете мора у свим аспектима бити у складу са стандардима садржаја 

наведеним у Кодексу понашања. Наше услуге не смију бити постављене ни на једној 

другој страници. 

3. Свако позивање на наше услуге мора бити учињено на правичан и законит начин и 

не нарушавати наш углед нити га злоупотребљавати. Не смијете креирати 

повезницу на начин који сугерише било какав облик удруживања, заступања, 

одобрења или подршке са наше стране, ако постоји. Повезнице ка нашим услугама 

не подразумијевају да подржавамо повезане интернет странице, да смо са њима 

удружени или повезани нити да су повезане интернет странице овлашћенe да 

користе наше заштитне знакове, трговачка имена, жигове, логотипе или симболе 

ауторских права или знакове наших повезаних друштава или давалаца лиценци. 

Софтвер 

1. С времена на вријеме одређени софтвер који је наше заштићено дијело или 

заштићено дијело наших добављача може бити доступан за преузимање преко 

наших услуга. Ви имате дозволу да користите софтвер на неексклузивној основи 

само у назначене сврхе. Не смијете користити софтвер у неку другу сврху и не 

смијете редистрибуирати, продавати, декомпилирати софтвер, обрнути 

инжењеринг софтвера, растављати софтвер или са њим на други начин поступати. 

Приватност 

1. Сви лични подаци које дате у оквиру процеса регистрације и/или друге интеракције 

са нашим услугама биће прикупљени, сачувани и коришћени у складу са нашом 

Политиком приватности. Коришћењем наших услуга пристајете на такво 

прикупљање и обраду и обећавате да су сви подаци које сте дали тачни. 

Приоритет 

1. У случају сукоба између ових Услова коришћења и ма којих посебних услова који се 

налазе на другим мjестима у нашим услугама у вези са одређеним материјалом, ови 

услови имају предност. 

Одвојивост 

1. Ако се за неки од ових услова утврди да је незаконит, неважећи или на други начин 

непримjењив према законима државе или земље у којој ови услови треба да буду на 

снази, онда ће у мjери и у оквиру надлежности у којој је дати услов незаконит, 

неважећи или непримијенљив, он бити одвојен и избрисан из ових Услова 

коришћења, а остали услови из Услова коришћења остаће на пуној снази, 

обавезујући и примијењиви. 

Надлежност 

1. Ови услови су регулисани и тумаче се у складу са законима земље у којој користите 

програм „InnoSchool“ (Босне и Херцеговине). 

 

Које информације прикупљамо? 
 

1. Контакт информације. Ученици могу (али не морају) да нам доставе своју адресу е-

поште да би могли лакше да приступе одређеним услугама. 

2. Корисничко име и лозинку за креирање налога. 



3. Корисничка имена се контролишу како би се спријечило да ви или ваше дијете 

користите личне податке за креирање налога. Поред тога, лозинке су криптоване. 

4. Ваш садржај. Прикупљамо коментаре и друге информације које дјеца објављују 

путем интерактивних онлајн функција. Све ове информације су намјењене 

искључиво за комуникацију са професором који оцјењује садржај у смислу 

образовног процеса. 

5. Неке наше услуге омогућавају дјеци да постављају фотографије. И фотографије су 

само у наставне сврхе и више их не користимо ни ми ни други. Ове активности се 

одвијају само између ученика и професора. 

6. Преписка коју нам шаљете и преписка између ученика и професора у оквиру опције 

ћаскања (чета). 

7. Информације о томе како се користе наше услуге. Можемо да прикупљамо 

информације као што су преференце, аватари, најбољи резултати, везе између 

пријатеља, шта се дешава у програму, који видео-снимци се гледају или странице 

које гледате и повезнице на које кликнете у оквиру услуга. 

8. Информације о уређају. Можемо да прикупљамо информације о вашем уређају, 

укључујући модел хардвера, верзију оперативног система и јединствене 

идентификаторе. 

Које информације не прикупљамо 

1. Биометријске и здравствене податке; 

2. Личне податке о дијетету, осим када тражимо сагласност родитеља или законског 

старатеља или на други начин поступамо у складу са законом. 

3. Корисничке налоге и с њима повезане податке бришемо најкасније 2 године 

након посљедњег коришћења апликације. 

Како штитимо прикупљене информације? 

1. Увијеравамо вас да са свим подацима поступамо са највећом пажњом када је ријеч о 

безбиједности свих укључених страна и да ће подаци које прикупљамо бити 

коришћени само у образовне сврхе у оквиру програма „InnoSchool“. 


