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ПОЛИТИКА КОЛАЧИЋА 
(Cookies Policy)

Интернет презентација Музичке школе „Даворин Јенко“ која се налази на 
интернет домену h"ps://www.msdjenko.edu.rs/cr/ користи колачиће (eng. 
Cookies), у циљу њеног правилног функционисања,  њеног даљег 
унапређења, као и побољшања Вашег искуства приликом прегледања исте. 
У том смислу, интернет презентација Музичке школе „Даворин 
Јенко“ Вашем уређају, путем кога остварујете приступ овој интернет 
презентацији (примера ради, рачунару, таблету, мобилном уређају) мора да 
пошаље малу количину информација, односно колачића. Реч је о врло 
распрострањеној пракси, обзиром да велики број постојећих интернет 
презентација шаље колачиће. Но, како би ова пракса била усклађена са 
одредбама Закона о заштити података о личности, „Музичка 
школа“ Даворин Јенко има обавезу да претходно затражи Ваш пристанак. 
Приступањем овој интернет презентацији, тј. њеним коришћењем, Ви 
директно пристајете на употребу колачића. Постоји могућност и да 
одређене колачиће блокирате - онемогућите, али Вам у том случају 
поједине опције приликом прегледања ове интернет презентације неће 
бити доступне.  

Шта је колачић (Cookie)? 

Колачић (енг. Cookie) је информација – текстуална датотека, која се шаље 
Вашем уређају (рачунару, таблету, мобилном телефону) од стране интернет 
презентације коју посетите. У највећем броју случајева, колачићи служе да 
чувају Ваше поставке за конкретну интернет презентацију (попут језика, 
адресе итд.) да би при Вашем поновном приступу предметној интернет 
презентацији Вама биле приказане информације прилагођене управо Вама 
и Вашим потребама.  Колачићи могу да чувају велики број информација, 
међу којима су и подаци о личности (на пример, име, презиме, е-маил 
адреса итд) – због чега нам је неопходан Ваш пристанак. Уколико Вашег 
пристанка нема, интернет презентација нема приступ поменутим 
информацијама нити могу приступити другим датотекама на Вашем 
уређају.  
Активности чувања и слања колачића Вама као посетиоцу интернет 
презентације нису видљиве, али Ви имате могућност да мењате поставке 
на Вашем уређају тако што ћете одобрити или одбити захтев интернет 

https://www.msdjenko.edu.rs


презентације за чување колачића, или избрисати сачуване колачиће 
приликом затварање интернет претраживача и слично. 

Како онемогућити – блокирати  колачиће? 

Поставке колачића (Cookies Postavke) могу се конфигурисати (између 
осталог и онемогућити колачићи) на интернет претраживачу (eng. Web 
Browser-u) који користите. Уколико колачиће онемогућите, нећете бити у 
могућности да кориситите неке од функционалности на интернет 
презентацији чије сте колачиће онемогућили. Додатне информације о 
поставкама колачића можете наћи на: • Chrome • Firefox • Internet Explorer 
9 • Internet Explorer 7 i 8 • Opera (страница на енглеском 
језику) • Safari (страница на енглеском језику),  
као и на интернет страницама:  
      http://www.allaboutcookies.org/,  
      http://www.youronlinechoices.eu/.  

ВРСТЕ КОЛАЧИЋА ПРЕМА ВРЕМЕНСКОМ ТРАЈАЊУ 

У зависности од временског трајања колачићи се могу поделити на сталне 
колачиће и привремене колачиће. 

I. Стални колачићи 

Стални колачићи или припремљени колачићи (eng. Persistent Cookies) су 
колачићи помоћу којих интернет презентација депонује податке као што су 
име за пријаву и лозинке (усернаме и пассwорд), како не бисте морали да 
се пријављујете приликом сваке посете интернет презентацији. Стални 
колачићи остају меморисани на уређају и након што се затвори програм 
интернет претраживача данима, месецима, па чак и годинама. 

II. Привремени колачићи 

Привремени колачићи или колачићи сесије (eng. Session Cookies) су 
колачићи помоћу којих интернет презентација складишти податке 
привременог карактера. За разлику од сталних колачића, привремени 
колачићи се уклањају приликом затварања интернет претраживача. 

https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/
http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/downloads/ie-9/worldwide-languages
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/downloads/ie-9/worldwide-languages
http://www.microsoft.com/en-us/download/internet-explorer-7-details.aspx
http://www.opera.com/computer/windows
http://www.apple.com/safari/
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/


ВРСТЕ КОЛАЧИЋА НА ОСНОВУ ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА КОМ 
ПРИПАДАЈУ 

У зависности од интернет домена који је био посећен када су одређене 
информације забележене на уређају, колачићи се деле на две категорије: 
колачићи прве стране и колачићи треће стране. 

I. Колачиће прве стране 

Колачићи прве стране (eng. First – Party Cookies) су колачићи који долазе 
директно са оне интернет презентације чији преглед на Вашем уређају 
вршите. Колачићи прве стране се могу поделити на сталне колачиће (eng. 
Persistent Cookies) или повремени колачић (eng. Session Cookies). 
Захваљујући колачићима прве стране интернет презентација може чувати 
податке које ће поново корисити приликом наредедне посете. 

II. Колачићи треће стране 

Колачићи треће стране (eng. Third – Party cookies) су колачићи који долазе 
са других интернет презентација, односно са реклама других интернет 
презентација (pop – up reklame ili druge reklame) које се налазе на интернет 
презентацији чији преглед вршите са Вашег уређаја. Ова врста колачића 
обезбеђује интернет презентацији да прати коршћења интернета у 
маркетиншке сврхе, као и да персонализује приказивање огласа и то тако 
што ће приказивати огласе које су прилагођени Вама и Вашим потребама. 

ВРСТЕ КОЛАЧИЋА НА ОСНОВУ НАМЕНЕ 

Колачићи се на основу њихове намене могу поделити на функционалне и 
аналитичке колачиће. 

I. Функционални колачићи 

Функционални колачићи (eng. Functionality cookies) су колачићи који 
меморишу податке који су раније већ били унети на датој интерент 
презентацији. Овај колачић само прикупља и чува анонимне информације, 
али не могу пратити Вашу активност на другим интернет презентацијама. 

II. Аналитички колачич 



Аналитички колачић (eng. Analytics Cookies) су колачићи који се користе за 
анализу интернет презентације и праћења интереса посетиоца интернет 
презентације. У случају да онемогућите ове колачиће интернет 
презентација неће моћи да региструје Вашу посету. 

ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ДАВОРИН 
ЈЕНКО“ КОРИСТИ КОЛАЧИЋЕ 

Музичка школа „Даворин Јенко“ има интернет презентацију која се налази 
на следећем интернет домену: https://www.msdjenko.edu.rs/cr/. Наведена 
интернет презентација користи колачиће, а све у циљу побољшања Вашег 
корисничког искуства. 

Које колачиће користи Музичка школа „Даворин Јенко“ 

Интернет презентација Музичке школе „Даворин Јенко“ користи колачиће 
прве стране (eng. First – Party Cookies) и то само привремене колачиће, 
односно колачиће сесије (eng. Session Cookies)  као њихову подврсту, а у 
сврху правилног функционисања интернет презентације, као и поручивања 
производа преко интернет продавнице која се на поменутој интернет 
презентацији. Интернет презентација Музичке школе Даворин Јенко не 
користи сталне колачиће (eng. Persistent Cookies), као ни колачиће треће 
стране (eng. Third-Party Cookies), али користи функционалне колачиће 
(eng. Funcionality Cookies) и колачиће аналитике (eng. Analytics Cookies) и 
то конкретно Google Analytics, Facebook Pixel i gtag.  

Ова интернет презентација омогућава корисницима друштвене мреже 
Facebook приступ fun page страници https://www.facebook.com     , 
корисницима друштвене мреже Instagram приступ Instagram профилу 
https://www.instagram.      ,  

https://www.facebook.com
https://www.instagram.com/bonatti_underwear/

