
ПРАВИЛА КОРИШТЕЊА ПОРТАЛА ( hanpijesak.org ) 

Кориштењем било ког дијела портала hanpijesak.org аутоматски прихватате сва 

важећа правила кориштења. Корисници су дужни да редовно читају правила 

кориштења, па се сматра да су корисници кориштењем портала hanpijesak.org 

или било ког његовог дијела у сваком тренутку упознати са правилима 

кориштења, као и евентуалним ризицима који настају из кориштења овог 

портала и да су их разумјели у цијелости. Нити један дио портала hanpijesak.org 

не може се користити у незаконите сврхе. 

Сви корисници имају право да бесплатно користе садржај портала 

hanpijesak.org, уколико не крше правила кориштења. Приступ порталу 

hanpijesak.org и свим његовим садржајима дозвољен је особама било ког 

узраста. 

Портал hanpijesak.org се састоји од властитих садржаја, садржаја партнера и 

оглашивача и бесплатних садржаја. 

Све садржаје портала hanpijesak.org користите на властиту одговорност и портал 

hanpijesak.org се не може сматрати одговорним за било какву штету насталу 

кориштењем. 

 

АУТОРСКА ПРАВА 

Портал hanpijesak.org полаже ауторска права на све властите садржаје ( 

текстуалне, визуелне и аудио материјале и др. ). Неовлаштено кориштење било 

ког дијела портала без дозволе власника ауторских права сматраће се кршењем 

ауторских права и подложно је тужби. Портал hanpijesak.org ће одмах 

размотрити примједбе носилаца који сматрају да им је објављивањем садржаја 

на порталу повријеђено сопствено ауторско право. У случају да се утврди да се 

ради о повреди ауторског права текст, фотографија и др. биће скинути са 

портала, а власник ауторског права биће контактиран у циљу кориговања 

евентуалне штете настале од стране портала hanpijesak.org. 

 

 

 



ПРЕНОШЕЊЕ САДРЖАЈА 

Допуштено је преношење дијела садржаја с портала hanpijesak.org, уз обавезно 

стављање линка који води на изворни чланак. Није допуштено преносити 

садржаје за које је експлицитно наведено да су дијелом или у цијелости 

преузети с других медија. 

 

ЛИНКОВИ НА ВАЊСКЕ СТРАНИЦЕ 

Портал hanpijesak.org садржи линкове на веб странице изван властитог портала. 

Портал hanpijesak.org линкове објављује у доброј намјери и не може се сматрати 

одговорним за садржаје изван портала. 

 

ВАЊСКИ САРАДНИЦИ 

Портал hanpijesak.org штити приватност корисника у највећој могућој мјери. 

Портал hanpijesak.org може у складу са законом прикупљати одређене податке 

о корисницима добијених током кориштења портала (искључиво подаци о 

рачунару и подаци о интернет провајдеру) или податке унешене у поступку 

регистрације. Ове податке портал hanpijesak.org користи како би имао 

информације о корисницима који га користе, и на тај начин побољшао портал и 

његове садржаје додатно усмјерио и прилагодио публици која га посјећује. 

Портал hanpijesak.org се обавезује да ће чувати приватност корисника портала 

осим у случају тешког кршења правила кориштења портала hanpijesak.org или 

незаконитих активности корисника. 

 

МОДИФИКОВАЊЕ И ПРОМЈЕНА ПРАВИЛА 

Портал hanpijesak.org задржава право да без најаве измјени или допуни ова 

правила кориштења, која се примјењују од дана објављивања на порталу. 

Кориштењем било ког садржаја на порталу hanpijesak.org сматра се да сте 

упознати са најновијим правилима. 


