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Поштовани,

Струковном удружењу полиције обратило се виже полицијских службеника ПУ у Новом Саду, који
су скренули пажњу да је у ПУ Нови Сад уведена нова евиденција и обавеза да вођа смене уписује
податке о датуму, времену, и полицијском службенику који је тражио проверу, преко којег средства
и за које лице.

Такође се захтева од старешина полицијске испоставе да својим потписом овере сваку проверу у
предметној евиденцији.

Ово поступање везује се за депешу Дирекције полиције број 89-324686/2022 од 30.11.2022. године
расписане у циљу контроле заштите података о личности.

Сматрамо да увођење предметне евиденције и обрада података на начин на који се поступа једино
у ПУ у Новом Саду пре свега није у складу са Уставом Републике Србије и прописима који
регулишу област заштите података о личности, није сврсисходна, оптерећује већ послом
оптерећеног вођу смене.

У члану 42. Устава Републике Србије, наводи се да је зајемчена заштита података о личности, да се
прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности уређују законом, да је забрањена
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 и да свако има право да буде обавештен о прикупљеним подацима о својој
личности, у складу са законом, и право на судску заштиту због њихове злоупотребе.

Члан 198. став 1. Устава Републике Србије прописује да појединачни акти и радње државних
органа, организација којима су поверена јавна овлашћења, органа аутономних покрајина и
јединица локалне самоуправе, морају бити засновани на закону.
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Уставни суд у Одлуци IУз-41/2010 од 30.05.2012. године наводи да „ ... по оцени Суда, следи да се
само законом може уредити прикупљање, држање, обрада и коришћење података ... обрада
података врши (се) искључиво на основу закона, а да су изузеци могући само ако је то неопходно у
циљу вођења кривичног поступка или заштите безбедности Републике Србије на начин предвиђен
законом, како је то утврђено Уставом ... по оцени Суда, једино је на основу закона а не на основу
„другог прописа” могуће да орган власти, ако је то неопходно ради обављања послова из његове
надлежности, одређене законом, обрађује податке без пристанка лица ... “, из чега следи да се
подзаконским актом не може уређивати обрада података о личности.

У члану 3. ЗЗПЛ прописано је следеће: податак о личности је свака информација која се односи на
физичко лице, без обзира на облик у коме је изражена и на носач информације (папир, трака,
филм, електронски медиј и сл.), по чијем налогу, у чије име, односно за чији рачун је информација
похрањена, датум настанка информације, место похрањивања информације, начин сазнавања
информације (непосредно, путем слушања, гледања и сл, односно посредно, путем увида у
документ у којем је информација садржана и сл.), или без обзира на друго својство информације
(тачка 1); физичко лице је човек на кога се односи податак, чији је идентитет одређен или одредив
на основу личног имена, јединственог матичног броја грађана, адресног кода или другог обележја
његовог физичког, психолошког, духовног, економског, културног или друштвеног идентитета
(тачка 2); обрада података је свака радња предузета у вези са подацима као што су: прикупљање,
бележење, преписивање, умножавање, копирање, преношење, претраживање, разврставање,
похрањивање, раздвајање, укрштање, обједињавање, уподобљавање, мењање, обезбеђивање,
коришћење, стављање на увид, откривање, објављивање, ширење, снимање, организовање,
чување, прилагођавање, откривање путем преноса или на други начин чињење доступним,
прикривање, измештање и на други начин чињење недоступним, као и спровођење других радњи
у вези са наведеним подацима, без обзира да ли се врши аутоматски, полуаутоматски или на други
начин (тачка 3); орган власти је државни орган, орган територијалне аутономије и јединице
локалне самоуправе, односно други орган или организација којој је поверено вршење јавних
овлашћења (тачка 4); Руковалац података је физичко или правно лице, односно орган власти који
обрађује податке (тачка 5).

У члану 8. ЗЗПЛ се наводи да обрада података о личности није дозвољена ако: физичко лице није
дало пристанак за обраду, односно ако се обрада врши без законског овлашћења (тачка 1); сврха
обраде није јасно одређена, ако је измењена, недозвољена или већ остварена (тачка 3); је податак
неистинит и непотпун, односно када није заснован на веродостојном извору или је застарео (тачка
8).

Члан 13. ЗЗПЛ прописује да орган власти обрађује податке без пристанка лица, ако је обрада
неопходна ради обављања послова из своје надлежности одређених законом у циљу остваривања
интереса националне или јавне безбедности, одбране земље, спречавања, откривања, истраге и
гоњења за кривична дела, економских, односно финансијских интереса државе, заштите здравља
и морала, заштите права и слобода и другог јавног интереса, а у другим случајевима на основу
писменог пристанка лица.
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Законом о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова ("Сл. гласник РС", бр.
24/2018) уређује се обрада података о личности у области унутрашњих послова, сврха обраде,
права и заштита права лица чији се подаци обрађују, врсте и садржина евиденција, рокови у којима
се подаци обрађују, размена података, чување, заштита и контрола заштите података, као и друга
питања од значаја за обраду података у области унутрашњих послова.

Чланом 1. ставом 2 Закона о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова је
одређено да се обрада података у Министарству унутрашњих послова врши у електронској форми
у оквиру информационо-комуникационих система, у форми аудио-видео записа и фотографија и у
папирној форми у облику регистара, картотека, дневника и другом облику.

Чланом 19. ставом 1 истог закона прописано је да су подаци које обрађује МУП садржани у
евиденцијама, а ставом 2. да скуп података прописаних законом представља максималан обим,
односно количину података које МУП може да обрађује у зависности од сврхе за коју су
прикупљени.

Предметна евиденција стога није прописана Законом о евиденцијама и обради података у области
унутрашњих послова већ се провера идентитета лица као полицијско овлашћење води у
евиденцији примењених овлашћења а од писмена полицијски службеници попуњавају извештај о
примењеном полицијском овлашћењу.

Узимајући у обзир све горе наведено, те чињеницу да се сваки приступ
информационо-комуникационом систему евидентира у системски журнал, да поступајући
полицијски службеник подноси тзв. ПИЛ образац а посебно чињеницу да полицијски службеник на
терену користећи уређај ТЕТРА има могућност да изврши проверу за лица и возила које вођа
смене не може да евидентира, произилази да не постоји оправдана сврха увођења ове евиденције,
као ни законско утемељење, те Вам се у духу доброг и коректног односа, негујући партнерски
однос, вољу и жељу да ствари решавамо унутар наше куће обраћамо молбом да спорну евиденцију
укинете.

Доставити:
● Министру полиције
● Директору полиције
● Начелнику УП

Председник
Ненад Љубишић
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