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О Б  Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

I.  УСТАВНИ ОСНОВ 

 

          Уставни основ за доношење Закона о евиденцијама и обради података у области 

унутрашњих послова садржан је у чл. 18. и 42. Устава Републике Србије. Основно 

начело непосредне примене зајамчених људских и мањинских права, предвиђена 

чланом 18. Устава Републике Србије, чини уставни основ за доношење овог закона у 

смислу заштите података о личности, а чланом 42. Устава РС, којим је загарантована 

заштита података о личности, прописано је да се прикупљање, држање, обрада и 

коришћење података о личности уређују законом. 

 

 

II.  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

          Постојећи правни оквир заштите података о личности не може да обезбеди и 

гарантује уживање права на приватност и заштиту података о личности у свим 

областима живота појединца. Имајући у виду да Министарство унутрашњих послова, 

вршењем послова из утврђене надлежности, врши обраду података о личности свих 

грађана (како држављана Републике Србије, тако и страних држављана), оно је и 

руковалац највећег броја збирки података и евиденција које садрже податке о личности. 

          Поједине области рада унутрашњих послова прописане су посебним законима у 

оквиру којих је прописана и обрада података о личности везана за ту област рада, као и 

евиденције које се воде. Међутим, постоје одређене евиденције у којима се обрада 

података о личности врши  

на основу подзаконских аката, донетих на основу овлашћења из закона који су били на 

снази пре ступања на снагу Устава Републике Србије и Закона о заштити података о 

личности. 

          Одлуком Уставног суда Републике Србије I Уз-41/2010 од 06.7.2012. године, 

утврђено је да одредбе члана 12. став. 1. тачка 3. (у делу који гласи „или другим 

прописима донетим у складу са овим законом“), члана 13. (у делу који гласи „и другим 

прописом“) и члана 14. став 2. тачка 2.  ( уделу који гласи „или другим прописима 

донетим у складу са законом“) Закона о заштити података о личности нису у 

сагласности са Уставом, па самим тим подзаконски акти престају да буду правни основ 

за обраду ових података. 

           Посебним законима из надлежности овог министарства који су донети пре 

Одлуке Уставног суда Републике Србије I Уз-41/2010 од 06.7.2012. године, прописано 

је да ово министарство води евиденције, али је остављена могућност да садржина, 

начин  чувања и рокови чувања буду уређени подзаконским актима. 

           Из тог разлога обрада података о личности, односно садржина, начин и рокови 

чувања ових података  у области унутрашњих послова нису у потпуности уређени 

законским одредбама, већ су често предмет уређења подзаконских аката. 

          Разлог за доношење овог закона су и преузете обавезе у вези са европским 

интеграцијама којим се Република Србија обавезује да усклади своје законодавство које 

се односи на заштиту личних података са комунитарним законодавством и осталим 

међународним прописима који се односе на приватност.  

          У поступку приступања Европској унији, као једно од кључних поглавља за 

пријем Србије у Европску унију је и Поглавље 23. – Правосуђе и основна права у које је 

укључено и Министарство унутрашњих послова, а у коме треба показати јачање свести 
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о стандардима које држава кандидат треба да испуни у погледу владавине права, 

функционисања правосуђа, борбе против корупције, заштите људских права, па између 

осталих и право на приватност. 

         Основни циљ Закона о евиденцијама и обради података у области унутрашњих 

послова је да сваком појединцу обезбеди заштиту података о личности ради несметаног 

остваривања права на приватност и осталих права и слобода. Овим законом требало би 

да се успостави јасан и недвосмислен правни оквир за обраду података о личности у 

области унутрашњих послова, односно прикупљање и сврху обраде података о 

личности, права лица чији се подаци обрађују, размену података о личности, видео 

надзор и  евиденције које се воде у овом министарству. 

 

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ  ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ       

РЕШЕЊА 

 

Прва глава Нацрта закона – Уводне одредбе – (чл. 1-8.) – Одредбом члана 1. Нацрта 

закона уређује се предмет закона. Одредбом члана 2. Нацрта закона прописана је 

сходна примена системског закона у области заштите личних података за сва питања 

која нису уређена овим законом. Чланом 3. Нацрта закона се прописује сврха обраде 

података, а чланом 4. употреба родно осетљивог језика. Одредбом члана 5. Нацрта 

закона дефинисано је значење израза у закону. Чланом 6. Нацрта закона уређена су 

основна начела, одредбом члана 7. Нацрта закона- права лица чији се подаци обрађују, 

а чланом 8. исправљање и брисање података из евиденција.  

Друга глава Нацрта закона – Прикупљање и размена података – (чл. 9-13.) – Одредбом 

члана 9. Нацрта закона уређене је питање прикупљања података, као и субјекти од 

којих је Министарство овлашћено да прикупља податке, док је одредбама чл. 10,11,12. 

и 13. прописана је размена података. Чланом 10. Нацрта закона прописана је уопштено 

размена података, односно пријем и достављање података, субјекти са којим ово 

министарство може размењивати податке, као и могућност достављања података 

физичким лицима  на  основу образложеног писаног захтева уз навођење сврхе 

коришћења података, правног основа  и врсте, односно количне  података, за шта је 

предвиђено плаћање накнаде. Одредбом члана 11. Нацрта закона уређена је размена 

података у оквиру овог министарства, а чланом 12. размена са другим субјектима 

(други државни органи, органи државне управе, територијалне аутономије, јединица 

локалне самоуправе, имаоци јавних овлашћења и правна лица) у смислу прикупљања и 

достављања података, уколико постоје техничко-технолошки услови. Чланом 13. 

Нацрта закона регулисана је међународна размена података. 

Трећа глава Нацрта закона – Обрада података системом за видео-акустичко снимање – 

(чл. 14. - 16.) – Чланом 14. Нацрта закона прописано је прикупаљање и обрада података 

прикупљених употребом система за видео-акустичко снимање, одредбом члана 15. 

Нацрта закона прописани су системи контроле приступа, а одредбом члана 16. Нацрта 

закона прописани су  ТЕТРА систем и системи мобилних-радио комуникација. 

Четврта глава Нацрта закона – Заштита података (чл. 17. -19.) – Чланом 17. Нацрта 

закона прописане су безбедносне мере у циљу заштите података када се иста врши 

употребом информационо-комуникационих технологија. Одредбом члана 18. Нацрта 

закона прописано је евидентирање електронске обраде података у циљу заштите од 

неовлашћеног коришћења података, а чланом 19. Нацрта закона уређено је питање 

заштите података које обавља организациона јединица за заштиту података о личности 

која представља контакт тачку за континуирану сарадњу са органом надлежним за 

заштиту података о личности, учествује или  самостално  покреће  поступак контроле 

заштите податка о личности по пријави грађана, органа државне управе, других органа 
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и организација и правних лица, на захтев Сектора унутрашње контроле,  овлашћеног 

лица или  комисије надлежне за  решавање притужбе грађана у притужбеном поступку  

и  дисциплинског старешине  односно дисциплинског суда у дисциплинском поступку. 

Пета глава Нацрта закона – Евиденције у области унутрашњих послова (чл. 20-66.) – 

Одредбом члана 20. Нацрта закона прописано је да обрада података у смислу овог 

закона представља максималан обим, односно количину података које Министарство 

може да обрађује у зависности од сврхе за коју су прикупљени. Чланом 21. Нацрта 

закона уређена је евиденција примењених овлашћења, чланом 22. Нацрта закона 

евиденција догађаја, а чланом 23. евиденција наредби. Одредбом члана 24. Нацрта 

закона уређена је евиденција захтева за покретање прекршајног поступка. Даље, чланом 

25. уређен је преглед пружања полицијске помоћи, а чалном 26. Нацрта закона 

евиденција лица и догађаја везаних за спортске приредбе. Одредбама чл. 27-32. Нацрта 

закона прописане су следеће евиденције: евиденција јавних скупова, евиденција 

привремено одузетих предмета, евиденције у области приватног обезбеђења и 

детективске делатности,  евиденције података од значаја за рад полиције у заједници, 

евиденција безбедносних провера и евиденције у области издавања личних исправа. 

Чланом 33. Нацрта закона предвиђена је евиденција о лицима и возилима коју 

Министарство води у складу са прописима у области безбедности саобраћаја, а ради 

издавања саобраћајних дозвола и регистровања возила. Одредбом члана 34. Нацрта 

закона предвиђена је обрада података у сврху издавања исправа у вези са набавком, 

држањем и ношењем оружја, у складу са посебним прописом. Министарство обрађује и 

податке у вези са спровођењем реадмисије у складу са преузетим обавезама из 

међународних уговора (члан 35. Нацрта закона). Даље, чланом 36. Нацрта закона 

предвиђена је евиденције у области граничне контроле, кретања и боравка странаца и 

азила, а чланом 37. Нацрта закона прописано је да Министарство обрађује податке о 

странцима и другим лицима која су са њим повезана, у циљу издавања виза за улазак у 

Републику Србију. Чланом 38. Нацрта закона прописано је да Министарство обрађује 

податке у сврху обављања послова безбедносне заштите одређених лица и објеката, а 

чланом 39. предвиђена је обрада података у сврху обављања послова обезбеђења лица и 

објеката. Одредбама чл. 40. и 41. Нацрта закона предвиђене су евиденције у области 

безбедности саобраћаја на путевима, затим у области саобраћајно-техничких послова 

безбедности саобраћаја на путевима и у области оспособљавања кандидата за возаче. 

Чл. 42-47. Нацрта закона предвиђене су следеће евиденције у области спречавања и 

сузбијања криминала: Оперативно-криминалистичка збирка, Евиденција примењених 

оперативних и оперативно-техничких средстава, метода и радњи, Евиденција о 

примењеним криминалистичко оперативним мерама и радњама и резултатима њихове 

примене,  Евиденција података о тероризму и организованом криминалу, Утврђивање 

идентитета, дактилоскопирање, фотографисање (форензичка регистрација) и узимање 

других узорака, форензичка вештачења и анализе и Евиденције у области спровођења 

Програма заштите учесника у кривичном поступку и примене хитних мера. Одредбама 

чл. 48-55. Нацрта закона прописане су следеће евиденције: Евиденције у области видео-

акустичког снимања, Евиденција система контроле приступа, Евиденције 

регистрофонских система, Евиденције геопросторних података, Евиденција 

сертификационог тела, Евиденција права приступа програмским системима 

информационо-комуникационог система, Евиденција о притужбама и Евиденција 

поступања по захтевима јавних тужилаштва, судова, других државних органа и 

поднесцима грађана. Одредбама чл. 56-66.  Нацрта закона уређене су следеће 

евиденције: Евиденције о  спроведеним тестовима интегиртета и личном имовинском 

картону запослених, Евиденције у области управљања људским ресурсима, као и 

евиденције у којима  обрађује и податке о кандидатима који су у поступку пријема у 

радни однос, кандидатима који подносе личне молбе за заснивање радног односа, 
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кандидатима са завршеним студијама на Криминалистичко-полицијској академији, 

полазницима Центра за основу полицијску обуку и кандидатима за припаднике 

помоћне полиције, Евиденцију припадника помоћне полиције, Евиденцију у области 

здравствене и психолошке превенције запослених, Евиденције о погинулим и рањеним 

припадницима Министарства, Евиденцију издатих решења којима се утврђује право 

приступа подацима озаначеним  степеном  тајности ''поверљиво'', ''строго поверљиво'' и 

''државна тајна'' запосленима у овом министарству, Евиденције у области стручног 

образовања, оспособљавања и усавршавања, Евиденције у области смањења ризика и 

управљања ванредним ситуацијама, Евиденције о издатим лиценцама, овлашћењима и 

одобрењима и Евиденције коришћења материјално техничких средстава, уређаја и 

опреме. 

Шеста глава Нацрта закона – Прелазне и завршне одредбе (чл. 67-69.) – Одредбом 

члана 67. Нацрта закона предвиђено је доношење подзаконских аката у року од годину 

дана од дана ступања на снагу овог закона, док је чланом 68. Нацрта закона предвиђен 

престанак важења ранијих прописа. Одредбом члана 69. Нацрта закона предвиђено је 

ступање на снагу овог закона осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

 

 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

       За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике 

Србије. 

 

 


