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сесија 1

Међународни и домаћи правни оквир 
заштите података о личности



Шта су подаци о личности? 
Зашто их треба заштити и од чега?

Ко има право да располаже нашим подацима и како?
Да ли онај ко располаже нашим подацима може угрозити 

нашу приватност и на који начин?



Члан 12. Унивeрзaлне дeклaрaциjе o људским прaвимa, усвojeне у 
Гeнeрaлнoj скупштини УН, 10. дeцeмбрa 1948. гoд.  

• Нико се не сме изложити произвољном мешању у приватни
живот, породицу, стан или преписку, нити нападима на част и
углед. Свако има право на заштиту закона против оваквог
мешања или напада.



Члан 8. Eврoпске кoнвeнциjе зa зaштиту људских прaвa - Рим, 4. 
нoвeмбрa 1950

• Свако има право на поштовање свог приватног и породичног живота,
дома и преписке.

• Јавне власти неће се мешати у вршење овог права сем ако то није у складу са
законом и неопходно у демократском друштву у интересу националне
безбедности, јавне безбедности или економске добробити земље, ради
спречавања нереда или криминала, заштите здравља или морала, или ради
заштите права и слобода других.



Конвенција о заштити лица у односу на аутоматску обраду података
од 28. јануара 1981. године

• Закон о потврђивању Конвенције - "Сл. лист СРЈ - Међународни 
уговори", бр. 1/92, "Сл. лист СЦГ - Међународни уговори", бр. 

11/2005 - др. закон и "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 
98/2008 - др. закон и 12/2010)



Додатни протокол уз Конвенцију о заштити лица у односу на аутоматску обраду 
личних података, у вези са надзорним органима и прекограничним протоком 

података од 8. новембра 2001. године

Закон о потврђивању Додатног протокола –

"Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 98/2008



Директива Европског парламента и Савета 95/46/ЕЗ од 
24.10.1995. о заштити грађана у вези са обрадом података о 

личности и о слободном кретању таквих података



УРЕДБА (ЕУ) 2016/679 ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА
од 27. априла 2016.

о заштити физичких лица у односу на обраду података о личности и о слободном кретању таквих
података и о стављању Директиве 95/46/ЕЗ ван снаге (Општа уредба о заштити података)

GDPR



Директива (ЕУ) 2016/680 Европског парламента и Већа од 27. априла 2016. о 
заштити појединаца у вези с обрадом личних података од стране надлежних
тела у сврхе спречавања, истраге, откривања или прогона казнених дела или
извршавања казнених санкција и о слободном кретању таквих података, те о 

стављању ван снаге Оквирне одлуке Већа 2008/977/ПУП



Закон о заштити података о личности (“Сл. лист СРЈ", бр. 24/98 и 
26/98 - испр. и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља)

Члан 19

Надзор над извршавањем овог закона врши надлежни савезни орган.



Устав Републике Србије 
(“Сл. гласник РС”, број 98/06)

Заштита података о личности

Члан 42

• Зајемчена је заштита података о личности.

• Прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности уређују се законом.

• Забрањена је и кажњива употреба података о личности изван сврхе за коју су
прикупљени, у складу са законом, осим за потребе вођења кривичног поступка или
заштите безбедности Републике Србије, на начин предвиђен законом.

• Свако има право да буде обавештен о прикупљеним подацима о својој личности, у
складу са законом, и право на судску заштиту због њихове злоупотребе.



Закон о заштити података о личности 
(“Сл. гласник РС”, бр. 97/2008, 104/2009 - др. закон, 68/2012 - одлука УС и 107/2012)

Члан 2. Члан 59.

• Циљ овог закона је да, у вези са 
обрадом података о личности, сваком 
физичком лицу обезбеди остваривање 
и заштиту права на приватност и 
осталих права и слобода.

• Повереник за информације од јавног 
значаја, установљен Законом о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја 
("Службени гласник РС", бр. 120/04 и 
54/07) наставља са радом под називом 
Повереник за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности.



Закон о заштити података о личности 
(“Сл. гласник РС”, бр. 97/2008, 104/2009 - др. закон, 68/2012 - одлука УС и 

107/2012)

• ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

• УСЛОВИ ЗА ОБРАДУ

• ПРАВА ЛИЦА И ЗАШТИТА ПРАВА ЛИЦА

• ПОСТУПАК ПО ЖАЛБИ

• ПОВЕРЕНИК

• ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПОДАТАКА

• ЕВИДЕНЦИЈА

• ИЗНОШЕЊЕ ПОДАТАКА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

• НАДЗОР

• КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

• ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ



Неовлашћено прикупљање личних података
члан 146. КЗ

(1) Ко податке о личности који се прикупљају, 
обрађују и користе на основу закона неовлашћено 
прибави, саопшти другом или употреби у сврху за 
коју нису намењени, 
казниће се новчаном казном или затвором до једне 
године. 

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко 
противно закону прикупља податке о личности 
грађана или тако прикупљене податке користи. 

(3) Ако дело из става 1. овог члана учини службено 
лице у вршењу службе,
казниће се затвором до три године.



Како код нас стоје ствари?



Пракса Повереника у области заштите података о личности – најзначајнији 
случајеви повреде права



ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА О СТАБИЛИЗАЦИЈИ И ПРИДРУЖИВАЊУ ИЗМЕЂУ 
ЕВРОПСКИХ ЗАЈЕДНИЦА И ЊИХОВИХ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА, СА ЈЕДНЕ СТРАНЕ, И РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ, СА ДРУГЕ СТРАНЕ
(«Сл. гласник РС - Међународни уговори», бр. 83/2008)

Члан 81

Заштита личних података

Србија ће ускладити своје законодавство које се односи на заштиту личних
података са комунитарним законодавством и осталим европским и
међународним прописима о приватности, након ступања на снагу овог
споразума. Србија ће формирати једно или више независних надзорних тела са
довољно финансијских и људских ресурса како би ефикасно надзирала и
гарантовала примену националног законодавства о заштити личних података.
Стране ће сарађивати у испуњењу овог циља.



Уопштено о новом Закону о заштити података о личности

• Који је разлог доношења закона?

• Какав је био поступак доношења закона?

• Општа оцена законског текста



сесија 2

Закон о заштити података о личности



Чињенице о закону

• Објављен 13.11.2018. године

• Ступио на снагу осмог дана од дана објављивања (21.11.2018. године)

• Примењује се по истеку девет месеци од дана ступања на снагу 
(21.08.2019. године)

• Поступци по жалбама, захтевима за издавање дозволе за изношење 
података и поступци надзора окончаће се по “старом” закону

• Централни регистар престаје да се води даном ступања на снагу закона 
(21.11.2018. године)

• Обавезе руковалаца у вези са евиденцијама, које претходе уписивању у 
Централни регистар, и даље су на снази, све до почетка примене “новог” 
закона



Структура закона

• Основне одредбе

• Начела

• Права лица на које се подаци односе

• Руковалац и обрађивач

• Пренос података о личности у друге државе и међународне организације

• Повереник 

• Правна средства, одговорност и казне

• Посебни случајеви обраде

• Казнене одредбе

• Прелазне и завршне одредбе



ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет закона

Члан 1.

Овим законом уређује се право на заштиту физичких лица у вези са обрадом
података о личности и слободни проток таквих података, начела обраде,
права лица на које се подаци односе, обавезе руковалаца и обрађивача
података о личности, кодекс поступања, пренос података о личности у друге
државе и међународне организације, надзор над спровођењем овог закона,
правна средства, одговорност и казне у случају повреде права физичких лица
у вези са обрадом података о личности, као и посебни случајеви обраде.

Oвим законом уређује се и право на заштиту физичких лица у вези са
обрадом података о личности коју врше надлежни органи у сврхе
спречавања, истраге и откривања кривичних дела, гоњења учинилаца
кривичних дела или извршења кривичних санкција, укључујући спречавање
и заштиту од претњи јавној и националној безбедности, као и слободни
проток таквих података.



ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Циљ закона

Члан 2.

Oвим законом се обезбеђује заштита основних права и слобода физичких
лица, а посебно њиховог права на заштиту података о личности.

Одредбе посебних закона којима се уређује обрада података о личности
морају бити у складу са овим законом.



ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Примена

Члан 3.

Овај закон примењује се на обраду података о личности која се врши, у целини или делимично, на аутоматизован начин, као
и на неаутоматизовану обраду података о личности који чине део збирке података или су намењени збирци података.

Овај закон не примењује се на обраду података о личности коју врши физичко лице за личне потребе, односно потребе свог
домаћинства.

Овај закон примењује се на обраду података о личности коју врши руковалац, односно обрађивач који има седиште,
односно пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије, у оквиру активности које се врше на територији
Републике Србије, без обзира да ли се радња обраде врши на територији Републике Србије.

Овај закон примењује се на обраду података о личности лица на које се подаци односе које има пребивалиште, односно
боравиште на територији Републике Србије од стране руковаоца, односно обрађивача који нема седиште, односно
пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије, ако су радње обраде везане за:

1) понуду робe, односно услуге лицу на које се подаци односе на територији Републике Србије, без обзира да ли се од тог
лица захтева плаћање накнаде за ову робу, односно услугу;

2) праћење активности лица на које се подаци односе, ако се активности врше на територији Републике Србије.



ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

• "податак о личности" је сваки податак који се односи на физичко лице чији је
идентитет одређен или одредив, непосредно или посредно, посебно на
основу ознаке идентитета, као што је име и идентификациони број, података
о локацији, идентификатора у електронским комуникационим мрежама или
једног, односно више обележја његовог физичког, физиолошког, генетског,
менталног, економског, културног и друштвеног идентитета



ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

• "лице на које се подаци односе" је физичко лице чији се подаци о личности
обрађују

• "обрада података о личности" је свака радња или скуп радњи које се врше
аутоматизовано или неаутоматизовано са подацима о личности или њиховим
скуповима, као што су прикупљање, бележење, разврставање, груписање,
односно структурисање, похрањивање, уподобљавање или мењање,
откривање, увид, употреба, откривање преносом, односно достављањем,
умножавање, ширење или на други начин чињење доступним, упоређивање,
ограничавање, брисање или уништавање



ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

• "ограничавање обраде" је означавање похрањених података о личности у
циљу ограничења њихове обраде у будућности

• "профилисање" је сваки облик аутоматизоване обраде који се користи да би
се оценило одређено својство личности, посебно у циљу анализе или
предвиђања радног учинка физичког лица, његовог економског положаја,
здравственог стања, личних склоности, интереса, поузданости, понашања,
локације или кретања



ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

• "псеудонимизација" је обрада на начин који онемогућава приписивање
података о личности одређеном лицу без коришћења додатних података, под
условом да се ови додатни подаци чувају посебно и да су предузете
техничке, организационе и кадровске мере које обезбеђују да се податак о
личности не може приписати одређеном или одредивом лицу

• "збирка података" је сваки структурисани скуп података о личности који је
доступан у складу са посебним критеријумима, без обзира да ли је збирка
централизована, децентрализована или разврстана по функционалним или
географским основама



ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

• "руковалац" је физичко или правно лице, односно орган власти који
самостално или заједно са другима одређује сврху и начин обраде. Законом
којим се одређује сврха и начин обраде, може се одредити и руковалац или
прописати услови за његово одређивање

• "обрађивач" је физичко или правно лице, односно орган власти који обрађује
податке о личности у име руковаоца



ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

• "прималац" је физичко или правно лице, односно орган власти коме су
подаци о личности откривени, без обзира да ли се ради о трећој страни или
не, осим ако се ради о органима власти који у складу са законом примају
податке о личности у оквиру истраживања одређеног случаја и обрађују ове
податке у складу са правилима о заштити података о личности која се односе
на сврху обраде

• "трећа страна" је физичко или правно лице, односно орган власти, који није
лице на које се подаци односе, руковалац или обрађивач, као ни лице које је
овлашћено да обрађује податке о личности под непосредним надзором
руковаоца или обрађивача



ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

• "пристанак" лица на које се подаци односе је свако добровољно, одређено,
информисано и недвосмислено изражавање воље тог лица, којим то лице,
изјавом или јасном потврдном радњом, даје пристанак за обраду података о
личности који се на њега односе

• "повреда података о личности" је повреда безбедности података о личности
која доводи до случајног или незаконитог уништења, губитка, измене,
неовлашћеног откривања или приступа подацима о личности који су
пренесени, похрањени или на други начин обрађивани



ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

• "генетски податак" је податак о личности који се односи на наслеђена или
стечена генетска обележја физичког лица која пружају јединствену
информацију о физиологији или здрављу тог лица, а нарочито они који су
добијени анализом из узорка биолошког порекла

• "биометријски податак" је податак о личности добијен посебном техничком
обрадом у вези са физичким обележјима, физиолошким обележјима или
обележјима понашања физичког лица, која омогућава или потврђује
јединствену идентификацију тог лица, као што је слика његовог лица или
његови дактилоскопски подаци



ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

• "подаци о здрављу" су подаци о физичком или менталном здрављу физичког
лица, укључујући и оне о пружању здравствених услуга, којима се откривају
информације о његовом здравственом стању

• "представник" је физичко или правно лице са пребивалиштем, односно
седиштем на територији Републике Србије које је у складу са чланом 44. овог
закона овлашћено да представља руковаоца, односно обрађивача у вези са
њиховим обавезама предвиђеним овим законом



ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

• "привредни субјекат" је физичко или правно лице које обавља привредну
делатност, без обзира на његов правни облик, укључујући и ортачко друштво
или удружење које редовно обавља привредну делатност

• "мултинационална компанија" је привредни субјекат који је контролни
оснивач или контролни члан привредног субјекта, односно оснивач огранка
привредног субјекта, који обавља привредну делатност у држави у којој се не
налази његово седиште, као и привредни субјекат са значајним учешћем у
привредном субјекту, односно у оснивачу огранка привредног субјекта, који
обавља привредну делатност у држави у којој се не налази седиште
мултинационалне компаније, у складу са законом којим се уређују привредна
друштва



ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

• "група привредних субјеката" је група повезаних привредних субјеката, у
складу са законом којим се уређује повезивање привредних субјеката

• "обавезујућа пословна правила" су интерна правила о заштити података о
личности која су усвојена и која се примењују од стране руковаоца, односно
обрађивача, са пребивалиштем или боравиштем, односно седиштем на
територији Републике Србије, у сврху регулисања преношења података о
личности руковаоцу или обрађивачу у једној или више држава унутар
мултинационалне компаније или групе привредних субјеката



ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

• "Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
" је независан и самостални орган власти установљен на основу закона, који
је надлежан за надзор над спровођењем овог закона и обављање других
послова прописаних законом

• "услуга информационог друштва" је свака услуга која се уобичајено пружа уз
накнаду, на даљину, електронским средствима на захтев примаоца услуга

• "међународна организација" је организација или њено тело које уређује
међународно јавно право, као и било које друго тело установљено
споразумом или на основу споразума између држава



ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

• "орган власти" је државни орган, орган територијалне аутономије и јединице
локалне самоуправе, јавно предузеће, установа и друга јавна служба, организација и
друго правно или физичко лице које врши јавна овлашћења

• "надлежни органи" су:

• а) органи власти који су надлежни за спречавање, истрагу и откривање кривичних 
дела, као и гоњење учинилаца кривичних дела или извршење кривичних санкција, 
укључујући и заштиту и спречавање претњи јавној и националној безбедности;

• б) правно лице које је за вршење послова из подтачке а) ове тачке овлашћено 
законом



сесија 3

Начела Закона о заштити података о личности и 
обрада података о личности у складу са 

законском регулативом



НАЧЕЛА
Члан 5.

Подаци о личности морају:

1) се обрађивати законито, поштено и транспарентно у односу на лице на које се подаци односе („законитост,
поштење и транспарентност”). Законита обрада је обрада која се врши у складу са овим законом, односно другим
законом којим се уређује обрада;

2) се прикупљати у сврхе које су конкретно одређене, изричите, оправдане и законите и даље се не могу обрађивати на
начин који није у складу са тим сврхама („ограничење у односу на сврху обраде”);

3) бити примерени, битни и ограничени на оно што је неопходно у односу на сврху обраде („минимизација
података”);

4) бити тачни и, ако је то неопходно, ажурирани. Узимајући у обзир сврху обраде, морају се предузети све разумне
мере којима се обезбеђује да се нетачни подаци о личности без одлагања избришу или исправе („тачност”);

5) се чувати у облику који омогућава идентификацију лица само у року који је неопходан за остваривање сврхе обраде
(„ограничење чувања”);

6) се обрађивати на начин који обезбеђује одговарајућу заштиту података о личности, укључујући заштиту од
неовлашћене или незаконите обраде, као и од случајног губитка, уништења или оштећења применом одговарајућих
техничких, организационих и кадровских мера („интегритет и поверљивост”).

Руковалац је одговоран за примену одредаба става 1. овог члана и мора бити у могућности да предочи њихову
примену („одговорност за поступање”).



НАЧЕЛА

Члан 12.

• Обрада је законита само ако је испуњен један од следећих услова:

• 1) лице на које се подаци о личности односе је пристало на обраду својих података о личности за једну или више
посебно одређених сврха;

• 2) обрада је неопходна за извршење уговора закљученог са лицем на које се подаци односе или за предузимање
радњи, на захтев лица на које се подаци односе, пре закључења уговора;

• 3) обрада је неопходна у циљу поштовања правних обавеза руковаоца;

• 4) обрада је неопходна у циљу заштите животно важних интереса лица на које се подаци односе или другог
физичког лица;

• 5) обрада је неопходна у циљу обављања послова у јавном интересу или извршења законом прописаних овлашћења
руковаоца;

• 6) обрада је неопходна у циљу остваривања легитимних интереса руковаоца или треће стране, осим ако су над тим
интересима претежнији интереси или основна права и слободе лица на које се подаци односе који захтевају
заштиту података о личности, а посебно ако је лице на које се подаци односе малолетно лице.

• Став 1. тачка 6) овог члана не примењује се на обраду коју врши орган власти у оквиру своје надлежности.

• Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не примењују се на обраду коју врше надлежни органи у посебне сврхе.



НАЧЕЛА
Члан 13

• Обрада коју врше надлежни органи у посебне сврхе је законита само ако је та обрада неопходна за
обављање послова надлежних органа и ако је прописана законом. Таквим законом се одређују најмање
циљеви обраде, подаци о личности који се обрађују и сврхе обраде.

Члан 14

• Основ за обраду из члана 12. став 1. тач. 3) и 5) овог закона одређује се законом.

• Ако се ради о обради из члана 12. став 1. тачка 3) овог закона, законом се одређује и сврха обраде, а
ако се ради о обради из члана 12. став 1. тачка 5) овог закона, законом се прописује да је обрада
неопходна у циљу обављања послова у јавном интересу или извршења законом прописаних
овлашћења руковаоца.

• Законом из става 1. овог члана прописује се јавни интерес који се намерава остварити, као и обавеза
поштовања правила о сразмерности обраде у односу на циљ који се намерава остварити, а могу се
прописати и услови за дозвољеност обраде од стране руковаоца, врста података који су предмет
обраде, лица на које се подаци о личности односе, лица којима се подаци могу открити и сврха
њиховог откривања, ограничења која се односе на сврху обраде, рок похрањивања и чувања података,
као и друге посебне радње и поступак обраде, укључујући и мере за обезбеђивање законите и поштене
обраде.



НАЧЕЛА

Чл. 6. и 7.

• Услови за обраду података у друге сврхе (и од стране надлежних органа)

❑ Правно лице: 50.000 – 2.000.000 динара

❑ Предузетник: 20.000 – 500.000 динара

❑ Физичко лице и одговорно лице: 5.000 – 150.000 динара



НАЧЕЛА

Члан 8.

Чување, рокови чувања и преиспитивање потребе чувања у посебним случајевима

Члан 9.

Разликовање појединих врста лица на које се подаци односе 



НАЧЕЛА

Члан 10.

• Разликовање појединих врста података о личности (надлежни органи у посебне сврхе)

❑ Правно лице: 50.000 – 2.000.000 динара

❑ Предузетник: 20.000 – 500.000 динара

❑ Физичко лице и одговорно лице: 5.000 – 150.000 динара



НАЧЕЛА

Члан 11.

• Оцена квалитета података о личности и посебни услови обраде (надлежни органи у посебне сврхе)

❑ Правно лице: 50.000 – 2.000.000 динара

❑ Предузетник: 20.000 – 500.000 динара

❑ Физичко лице и одговорно лице: 5.000 – 150.000 динара

❖ Правно лице: 100.000 динара

❖ Предузетник: 50.000 динара

❖ Физичко лице и одговорно лице: 20.000 динара



НАЧЕЛА

Пристанак

Члан 15.

Ако се обрада заснива на пристанку, руковалац мора бити у могућности да предочи да је 
лице пристало на обраду својих података о личности.

Ако се пристанак лица на које се подаци односе даје у оквиру писмене изјаве која се односи 
и на друга питања, захтев за давање пристанка мора бити представљен на начин којим се 
издваја од тих других питања, у разумљивом и лако доступном облику, као и уз употребу 
јасних и једноставних речи. Део писмене изјаве који је у супротности са овим законом не 
производи правно дејство. 

Лице на које се подаци односе има право да опозове пристанак у сваком тренутку. Опозив 
пристанка не утиче на допуштеност обраде која је вршена на основу пристанка пре опозива. 
Пре давања пристанка лице на које се подаци односе мора бити обавештено о праву на 
опозив, као и дејству опозива. Опозивање пристанка мора бити једноставно, као и давање 
пристанка.

Приликом оцењивања да ли је пристанак за обраду података о личности слободно дат, 
посебно се мора водити рачуна о томе да ли се извршење уговора, укључујући и пружање 
услуга, условљава давањем пристанка који није неопходан за његово извршење. 



НАЧЕЛА

Пристанак малолетног лица у вези са коришћењем услуга информационог друштва

Члан 16.

Малолетно лице које је навршило 15 година може самостално да даје пристанак за
обраду података о својој личности у коришћењу услуга информационог друштва.

Ако се ради o малолетном лицу које није навршило 15 година, за обраду података из
става 1. овог члана пристанак мора дати родитељ који врши родитељско право,
односно други законски заступник малолетног лица.

Руковалац мора предузети разумне мере у циљу утврђивања да ли је пристанак дао
родитељ који врши родитељско право, односно други законски заступник
малолетног лица, узимајући у обзир доступне технологије.



НАЧЕЛА

Чл. 17. и 18.

• Обрада посебних врста података о личности (и за надлежне органе у посебне сврхе)

❑ Правно лице: 50.000 – 2.000.000 динара

❑ Предузетник: 20.000 – 500.000 динара

❑ Физичко лице и одговорно лице: 5.000 – 150.000 динара



НАЧЕЛА

Обрада у вези са кривичним пресудама и кажњивим делима 

Члан 19.

Обрада података о личности који се односе на кривичне пресуде, кажњива дела и
мере безбедности, може се вршити на основу члана 12. став 1. овог закона само под
надзором надлежног органа или, ако је обрада допуштена законом, уз примену
одговарајућих посебних мера заштите права и слобода лица на које се подаци
односе.

Јединствена евиденција о кривичним пресудама води се искључиво од стране и под
надзором надлежног органа.

❑ Правно лице: 50.000 – 2.000.000 динара

❑ Предузетник: 20.000 – 500.000 динара

❑ Физичко лице и одговорно лице: 5.000 – 150.000 динара



сесија 4

Надзор над спровођењем Закона о заштити 
података о личности



ПОВЕРЕНИК

Чл. 73-76.

❑ Надзорно тело

❑ Независност

❑ Услови за избор Повереника

❑ Обавеза чувања професионалне тајне



ПОВЕРЕНИК

Чл. 77-81.

❑ Општа надлежност

❑ Послови Повереника

❑ Инспекцијска и друга овлашћења

❑ Пријављивање повреде закона

❑ Извештавање 



ПРАВНА СРЕДСТВА, ОДГОВОРНОСТ И КАЗНЕ

Чл. 82-87.

❑ Право на притужбу Поверенику

❑ Право на судску заштиту против одлуке Повереника

❑ Судска заштита права лица

❑ Заступање лица на које се подаци односе

❑ Право на накнаду штете

❑ Услови за изрицање новчаних казни



КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ



Хвала на пажњи!


