
Извештај о спроведеној јавној расправи о тексту Нацрту закона о
заштити података о личности

Сходно Пословнику Владе и закључку Одбора за правни систем и државне
органе 05 Број: 011-11663/2015 од 30. октобра 2015. године, Министарство правде
је спровело јавну расправу о тексту Нацрта закона о заштити података о личности.

Нацрт закона био је на јавној расправи од 30. октобра до 30. новембра 2015.
године, а текст Нацрта закона је постављен на интернет страници Министарства правде,
са позивом свим заинтересованим субјектима да доставе своје примедбе предлоге и
сугестије електронским или писменим путем, тако и . Примедбе на текст Нацрта закона и
предлози за његову измену или допуну достављени су путем поште или електронским
путем.

Учесници у јавној расправи су били представници релевантних државних органа,
представници цивилног друштва, стручне јавности, као и друге заинтересоване стране.

У току јавне расправе пристигао је већи број различитих примедби,
предлога и сугестија, како од стране релевантних државних органа, тако и од
стране различих удружења и других заинтересованих страна.

У току трајања јавне расправе радна група је имала састанке и са
међународним експертом, како би дала појашњења у односу на одређена решења из
Нацрта закона и размотрила сугестије које су том приликом дате.

Дана 19. новембра 2015. године, у Београду, организован је округли сто о
тексту Нацрта закона. Поред релевантних државних органа, позив за округли сто је
упућен и представништвима релевантних међународним организацијама у
Републици Србији, других државним органима, као и удружењима и невладиним
организацијама, посебно оним које су већ доставиле Министарству правде своје
примедбе предлоге и сугестије.

На поменутом округлом столу, након уводних излагања, представници
радне групе су детаљно представили текст. Посебно је указано на значај oпштих
прaвилa заштите података о личности, као и да је радна група понудила текст чији
је циљ прeцизирaњe прaвилa кojи сe oднoсe нa дoпуштeнoст oбрaдe података, кao и
нa oнa прaвилa кoja сe тицу пoсeбнe кaтeгoриje пoдaтaкa (нарочито oсeтљиви
пoдaци o личнспoсти, пoдaци o умрлим лицимa и други. Указано је и да је тим
текстом покушано да се постојеће законске одредбе унaпрeде и учине eфикaсниjим,
односно прeцизниjим.

Представници Повереника за слободан приступ информацијама од јавног
значаја и заштиту података о личности су указали да је пoтрeбa измeнa, oдносно
дoнoсeњa нoвoг Зaкoнa о заштити података о личности уoчeнa још 2010. године, да
су решење из Модела које је Повереник доставио много боља и прецизнија у
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односу на текст Нацрта закона, да текст Нацрта закона треба да садржи и одредбе о
обради која се односи на неке специфичне области као што је нпр. видео надзор, да
треба размотрити да постоји прелазни период до почетка примене закона како би се
спровеле неопходне обуке, да је посебно осетљиво питање изношења података о
личности из Републике, због чега по важећем законском решење Повереник има
доста проблема у пракси, као и да треба преузети решење из Модела Повереника
које је везано за могућност изрицања тзв. мандатних казни за прекршаје
предвиђене Нацртом закона. Такође су се заложили и за преузимање одредби о
вршењу надзора над применом закона.

У осталом делу округлог стола истакнуте су примедбе и на територијалну
примену закона, указано је на развој савремених информатичких технологија и
питања заштите података о личности у савременом друштву, покренуто је питање
давање сагласности са пристанак за обраду података, изношење података о
личности изван Републике Србије, као и на одредбе релевантних међународних
докумената које је неопходно ускладити са законодавством Републике Србије.

На крају округлог стола, представници Министарства правде су истакли да
ће све пристигле примедбе бити размотрене, да су и на округлом столу изнети
добри предлози и дата додатна разјашњења, а посебно је указано да су веома добри
предлози везани за почетак примене закона, као и неопходност и прецизирање
одредаба које се односе на обуке које је неопходно спровести за што ефикаснију
примену закона. С обзиром да још није био истекао рок у коме се спроводи јавна
расправа, учесници су још једном позвани да Министарсту правде доставе своје
предлоге, што се и десило до окончања јавне расправе.
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