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Центар модерног образовања „Интернет табла“, Пожешка 97/4 11030, Београд – Чукарица, 

Србија, МБ 28165480, ПИБ 108865212, e-mаil: cmo.internet.tabla@gmail.com, тел. 011/355-57-29, 

моб. 065/355-57-29, текући рачун: 265-1680310000912-39 Raiffeisen banka a.d. 

 

ОПШТИ УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ИНТЕРНЕТПРОФА СЕРВИСА 

 

Општи услови коришћења ИнтернетПрофа сервиса 

 

1. ОПИС СЕРВИСА 

 

1.1  ИнтернетПрофа је интернет сервис у искључивом власништву удружења грађана Центар 

модерног образовања „Интернет табла“, адреса Пожешка 97/4, 11030 Београд - Чукарица, 

Србија, матични број 28165480, ПИБ 108865212 (у даљем тексту: Пружалац услуге), који се налази 

на Интернет адреси http://www.internetprofa.com, (у даљем тексту: ИнтернетПрофа). 

 

1.2  ИнтернетПрофа сервис је намењен пружању помоћи ученицима и родитељима приликом 

савладавања дела градива из Физике и Математике које се обрађује у средњој школи. 

ИнтернетПрофа сервис је превасходно намењен електронском образовању, допунским 

часовима помоћу интернет презентација, едукацији, информисању и промовисању 

електронског образовања. 

 

1.3  Пружалац услуге омогућава коришћење услуга и садржаја ИнтернетПрофа сервиса, 

искључиво на начин и под условима описаним у овим Општим условима коришћења 

ИнтернетПрофа сервиса (у даљем тексту: Услови коришћења). 

 

1.4  Услови коришћења се примењују на све услуге и сав садржај ИнтернетПрофа сервиса као и 

свих са њим повезаних сервиса. Они чине саставни део ИнтернетПрофа сервиса и као такви су 

обавезујући за све кориснике и представљају одредбе уговора између Пружаоца услуге и/или 

овлашћеног дистрибутера и сваког појединачног корисника којим се уређују права и обавезе у 

вези са коришћењем наведеног сервиса. 
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1.5  ИнтернетПрофа сервис је посвећен очувању и примени права личности, приватности, 

заштити података, ауторских права као и добрих пословних обичаја, у свему у складу са важећим 

прописима Републике Србије. 

 

1.6  Свако коришћење ИнтернетПрофа сервиса у целости или било ког његовог дела које није у 

складу са овим Условима коришћења, сматраће се злоупотребом услуга које пружа Пружалац 

услуге и кршењем Услова коришћења. 

 

1.7  Текстови, коментари, фотографије и други подаци које остављају Корисници, као и Чланови 

у своје име и/или у име и за рачун Корисника, у за то предвиђеним рубрикама, морају бити тачни 

и исправни. За тачност, на тај начин унетих података, одговарају Чланови. Тачност уноса 

подразумева да унети подаци долазе из неког компетентног непосредног извора информација 

и/или непосредног личног сазнања члана и/или корисника. Исправност подразумева граматичку 

и правописну исправност. За сваки поједини унос искључиву одговорност сносе Чланови који су 

унос извршили у своје име и/или у име и за рачун Корисника, као и за унос који су корисници 

извршили. 

 

2. АУТОРСКА ПРАВА 

 

2.1  Пружалац услуге је искључиви носилац ауторских права на ИнтернетПрофа сервису у 

целини, као и на свим појединачним елементима који га чине, као што су текст, визуелни и аудио 

елементи, визуелни идентитет, подаци и базе података, програмски код и други елементи 

сервиса. Неовлашћено коришћење ИнтернетПрофа сервиса у целини или делимично, без 

изричитог претходног писменог одобрења Пружаоца услуге као искључивог носиоца свих 

ауторских права, сматраће се повредом ауторских и/или других права Пружаоца услуге и 

подложно је покретању свих адекватних судских и/или других поступака у пуној законској мери. 

 

2.2  Пружалац услуге ће услугу коришћења ИнтернетПрофа сервиса корисницима пружати 

директно или преко овлашћеног дистрибутера у ком случају овлашћени дистрибутер постаје 

пружалац услуге и овлашћен за наплату чланарине и осталих трошкова од чланова-корисника. 

 

2.3  Без обзира да ли услугу пружа Пружалац услуге директно или преко овлашћеног 

дистрибутера, Пружалац услуге као носилац ауторског права одговара члановима за садржај 

ИнтернетПрофа сервиса. 

 

2.4  ИнтернетПрофа сервис садржи и елементе који представљају ауторска дела на којима 

искључива ауторска и друга права имају трећа лица, као што су садржаји корисника услуга, 

пословних партнера, оглашивача и бесплатног садржаја. Предметна трећа лица сносе 

одговорност за садржај на којем су носиоци ауторских права, без обзира што се тај садржај 

налази на ИнтернетПрофа сервису. 
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2.5  Постављањем Вашег уноса (подаци које унесе члан на овај сајт по било ком основу, осим 

личних података који су унети приликом регистрације) на овај сајт, сагласни сте да исти постане 

видљив сваком посетиоцу и/или Члану и кориснику ИнтернетПрофа сервиса. Даље преношење 

садржаја или дела садржаја са ИнтернетПрофа интернет странице је дозвољено само уз 

претходну писмену сагласност Пружаоца услуге, уз обавезну напомену да је садржај преузет са 

ИнтернетПрофа интернет странице. 

 

2.6  Пружалац услуге задржава право измене, укидања (привремено или трајно) било ког 

елемента ИнтернетПрофа сервиса као и услуга које пружа, и садржаја односно уноса, без 

претходног одобрења или обавештења чланова, уз примену добрих пословних обичаја, а 

нарочито ради очувања интегритета сервиса, безбедности података и редовног сервисирања. 

 

3. ЧЛАНОВИ И КОРИСНИЦИ 

 

3.1  Члан – је родитељ као законски заступник малолетног лица, старатељ, друго пунолетно лице 

и/или старије малолетно лице (старије од 14 година) са овереном Изјавом законског заступника, 

који улази у уговорни однос са Пружаоцем услуге, и има обавезу плаћања чланарине према 

важећем Ценовнику и 

 

3.2  Корисник – је малолетно лице (дете) коме је намењен садржај ИнтернетПрофа интернет 

сервиса и који користи сервис уз надзор родитеља, старатеља или другог пунолетног лица. 

 

4. ЗАСНИВАЊЕ И ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА 

 

4.1  Регистрација чланства је бесплатна. Чланови који се региструју на ИнтернетПрофа сервису 

не стичу аутоматски право приступа свим садржајима сервиса. Члан и/или Корисник стиче право 

на приступ свим садржајима ИнтернетПрофа сервиса или делу садржаја, уплатом прописане 

чланарине, према важећем Ценовнику. 

 

4.2  Члан који је уплатом чланарине приступио делу или целом ИнтернетПрофа интернет 

сервису, може у било које време престати са плаћањем чланарине, што ће као последицу имати 

одузимање приступа делу сервиса за који је чланарина била плаћена, односно за који је плаћање 

чланарине обавезно, а члан је престао са плаћањем. Престанком плаћања чланарине, чланство 

не престаје. Члан може у било ком моменту наставити са плаћањем чланарине и тако добити 

приступ одређеним деловима сервиса. 

 

4.3  Чланом може постати свако пунолетно, пословно способно физичко лице. Својство Члана се 

стиче пријављивањем на ИнтернетПрофа сервису (попуњавањем електронске приступнице) уз 
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прихватање ових Услова коришћења, као уговорних одредби (Уговор по приступу) и давањем 

сагласности за прикупљање и обраду података о личности, и то кликом на поља 1) Прочитао сам 

и сагласан сам са “Општим условима коришћења ИнтернетПрофа сервиса”, 2) Прочитао сам и 

сагласан сам са “Политиком приватности” и 3) Прочитао сам Статут ЦМО "Интернет Табла" и 

добровољно приступам чланству, приликом регистрације на сервис. Члан даје сагласност да се 

прикупе подаци о личности као и подаци о имејл адреси и IP адресама са којих члан и/или 

корисник приступа, као и да се ти подаци обраде у сврхе које су наведене у Политици 

приватности ИнтернетПрофа сервиса и овим Условима коришћења. 

 

4.4  Пружалац услуге има искључиво право да одобри или одбије захтев за регистрацију, 

чланство, употребу ИнтернетПрофа сервиса или коришћење других услуга Пружаоца услуге 

било ком Члану или будућем Члану у било ком тренутку, без давања било каквог образложења. 

 

4.5  Члан може отказати чланство, у било које време, без образложења, слањем имејл-а о отказу 

чланства на адресу admin@internetprofa.com 

 

4.6  Пружалац услуге задржава право да Члану откаже чланство и приступ ИнтернетПрофа 

сервису у било које време, без давања било каквог образложења, а нарочито у случајевима 

кршења ових Услова коришћења или закона Републике Србије. Сви прикупљени подаци могу 

бити употребљени као доказ у складу са законима Републике Србије. 

 

4.7  Члан коме је отказано чланство од стране Пружаоца услуге нема право да се поново 

региструје као Члан, било под својим, било под неким другим именом, без претходног изричитог 

пристанка Пружаоца услуге. 

 

4.8  Моментом престанка чланства, без обзира на разлог или врсту престанка, одмах престају сва 

права и доспевају све неизмирене обавезе Члана. Члан је у обавези да плати трошкове обраде 

прописане Ценовником, уколико постоје. Овим путем Члан даје сагласност да се сваки рачун или 

фактура издата од Пружаоца услуге и/или овлашћеног дистрибутера за неизмирене обавезе које 

настану у вези са чланством, сматра исправном, подобном за наплату по правилима извршног 

поступка, а по истеку рока од 8 дана од дана пријема рачуна или фактуре, те да неизмирене 

обавезе Пружалац услуге може наплатити принудним путем. 

 

5. ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА 

 

5.1.1.  Чланови су у обавези да све време чувају приступну лозинку која им је потребна за 

коришћење интернет странице ИнтернетПрофа сервиса, а коју су изабрали приликом 

регистрације. Чланови су сагласни да се приступна лозинка има сматрати поверљивом 

информацијом. Чланови и Корисници се обавезују да ће поверљиву информацију држати у 

строгој тајности и исту неће откривати трећим лицима (физичким или правним) осим уз изричито 
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писмено одобрење Пружаоца услуге. На основу приступне лозинке искључиво члан и/или 

корисник има право приступа сервису. У случају кршења ове обавезе и откривања поверљиве 

информације Члан је одговоран за све последице које настану као последица кршења ове 

обавезе, и дужан је да Пружаоцу услуге надокнади насталу штету (стварну штету и изгубљену 

добит). 

 

5.1.2.  Најстроже је забрањено било какво копирање, умножавање, дељење, преснимавање, 

прављење дупликата, објављивање или дистрибуирање ИнтернетПрофа сервиса, као и било ког 

његовог дела. У случају кршења ове одредбе, члан ће сносити све последице предвиђене 

законима Републике Србије. 

 

5.1.3. Забрањена је продаја, изнајмљивање, позајмица, давање на коришћење и јавно извођење 

материјала који се налази на ИнтернетПрофа сервису, било ког дела материјала или 

ИнтернетПрофа сервиса у целини. 

 

5.1.4. Садржај који Чланови и/или Корисници објаве на ИнтернетПрофа сервису могу садржати 

URL линк и/или интернет адресу, уколико не представљају оглас, односно нису стављени у сврху 

рекламирања или промоције. Пружалац услуге задржава право да уклони све екстерне и/или 

интерне адресе и садржаје за које нађе да не одговарају сврси ИнтернетПрофа сервиса и/или 

штете његовом угледу. 

 

5.1.5. Члановима, Корисницима и посетиоцима се забрањује да блокирају, прекривају или 

преправљају садржај који су генерисани на ИнтернетПрофа сервису као и да на било који други 

начин блокирају или онемогућавају његов несметани рад. 

 

5.1.6. Употреба механизама, софтвера или других програмских алата који могу ометати 

нормалну активност интернет странице ИнтернетПрофа сервиса као и са њим повезаним 

Интернет страницама је забрањена. Чланови и Корисници не смеју да преузимају радње које 

могу да доведу до неодговарајуће и претеране употребе инфраструктуре или преоптерећења 

ИнтернетПрофа сервиса. 

 

5.1.7. Члан се обавезује да надокнади сваку штету коју он и/или Корисник проузрокују Пружаоцу 

услуге и/или ИнтернетПрофа сервису намерно или непажњом. 

 

5.1.8. Пружалац услуге није у обавези да проверава нити на било који начин контролише 

понашање својих Чланова и Корисника када је у питању употреба ИнтернетПрофа сервиса. 

Пружалац услуге има право, уколико нађе за потребно, да врши проверу да ли су уноси односно 

садржај објављен од стране Чланова и Корисника на ИнтернетПрофа сервису у складу са сврхом 

ИнтернетПрофа сервиса и овим Условима коришћења. 
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5.2 Гаранција власништва и права члана 

 

5.2.1. У случају кршења власничких права, ауторских права, права личности или каквог другог 

права од стране Члана и/или Корисника, Пружалац услуге ће у свакој појединој прилици пружити 

пуну подршку заштити права свим лицима која имају остваривати свој правни интерес или чије 

је право на тај начин повређено, тако што ће без одлагања: 

 

    - на захтев уклонити садржај тако да не буде јавно доступан, и сачувати га у електронској 

форми за потребе било ког поступка који би могао бити покренут, а у сврху обезбеђења доказа, 

вештачења и слично; 

    - надлежном органу доставити корисничке податке о члану чијом радњом је повређено неко 

од наведених права, или других права, све у складу са законима Републике Србије. 

 

5.2.2. Члан се обавезује да Пружаоцу услуге надокнади сву евентуалну штету (стварну штету и 

изгубљену добит), укључујући и штету због повреде угледа Пружаоца услуге која је 

проузрокована на наведени начин. 

 

5.2.3. Профил Члана и/или Корисника представља јединствен сегмент Интернет сервиса 

Пружаоца услуге, на коме Чланови и Корисници постављају своје личне податке. Само Члан 

и/или Корисник Интернет сервиса Пружаоца услуге може имати право креирања, постављања и 

мењања свог Профила. Сваки Члан одговара у потпуности за садржај који он или Корисник 

поставља/објављује на свом Профилу, како је то горе наведено. 

 

5.3. Месечне накнаде, Ценовник 

 

5.3.1.  Приступање одређеним деловима ИнтернетПрофа Интернет сервиса, могуће је само уз 

плаћање чланарине према Ценовнику. 

 

5.3.2.  Чланарина за приступање садржају ИнтернетПрофа Интернет сервиса се плаћа унапред 

и представља услов за коришћење сервиса. 

 

5.3.3.  Ценовник Пружаоца услуге је саставни део ових Услова коришћења. Пружалац услуге 

задржава право да измени Ценовник у било које време. Ценовник се налази на Интернет адреси 

www. internetprofa.com/p-s-ni-cl-n/visin-cl-n-rin/ 
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5.4. Кршење Услова коришћења од стране Члана. 

 

5.4.1.  Пружалац услуге има право да упозори Члана ако постоје вероватни и/или конкретни 

докази да је дошло до кршења ових Услова коришћења од стране Члана и/или Корисника. 

 

5.4.2.  У случају да се са кршењем настави, Пружалац услуге је овлашћен да употреби сва 

средства заштите и санкционисања предвиђена овим Условима коришћења и прописима 

Републике Србије. 

 

6. ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ 

 

6.1.  Пружалац услуге неће одговарати за евентуалну привремену недоступност ИнтернетПрофа 

сервиса, нити за делимично или потпуно нефункционисање или погрешно функционисање истог 

(искључење одговорности). Пружалац услуге није одговоран за техничке проблеме који могу 

довести до кашњења и/или погрешне обраде електронских података, укључујући и системски 

сат, до којих дође услед проблема који су узроковани од стране пружаоца интернет услуга. 

 

6.2.  ИнтернетПрофа сервис може бити привремено недоступан или доступан уограниченом 

обиму, као резултат редовног одржавања система или у случају унапређења система. 

 

6.3.  Пружалац услуге није одговоран за евентуалне штампарске, правописне, говорне грешке, 

као ни за грешке настале у презентацијама садржаја на ИнтернетПрофа интернет сервису, као 

ни за евентуалне последице које такве грешке могу произвести. 

 

6.4.  Пружалац услуге не гарантује да ће ученици коришћењем ИнтернетПрофа интернет сервиса 

поправити оцене, побољшати своје способности, концентрацију, или на било који начин 

унапредити своје знање. Сваки Члан је дужан да провери колико је корисник усвојио знања, као 

и да ли и колико има користи од коришћења сервиса. Усвајање знања изнетих на 

ИнтернетПрофа интернет сервису искључиво је на Члану и на Кориснику. 

 

7. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

7.1.  Пружалац услуге има право да измени или допуни ове Услове коришћења, тако што ће 

измене и допуне у пречишћеном тексту објавити на Интернет страници и послати имејл 

обавештења свим већ регистрованим Члановима, најмање осам дана пре дана почетка њихове 

примене. 
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7.2.  Уколико већ регистровани Члан у наведеном року не да изричит одговор (кликом на 

верификациони линк), сматраће се да је сагласан са новим Условима коришћења. 

 

7.3.  Уколико већ регистрован Члан изричито (кликом на верификациони линк) не прихвати ове 

Услове коришћења, сматраће се да му је престало чланство, на његов захтев, што за последицу 

има гашење свих досадашњих права, те ће чланство бити прекинуто по претходним Условима 

коришћења. 

 

7.4.  На све што није регулисано овим Условима коришћења примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и други прописи Републике Србије. 

 

7.5.  На све спорове до којих може доћи између Пружаоца услуге и Члана у вези са коришћењем 

ИнтернетПрофа сервиса, као и чланова међусобно, примењују се важећи прописи Републике 

Србије. Стране се обавезују да спор покушају да реше мирним путем, а уколико у томе не успеју 

за решавање спора надлежан је стварно надлежни суд у Београду. 

 

7.6.  Ови Услови коришћења, ступају на снагу даном доношења, а почињу да се примењују у року 

од осам дана од дана њиховог доношења. 

 

У Београду 01.03.2015. године. 


