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1. Општи коментари и сугестије, у односу на нацрт закона као целину
или део закона на који се реферишете
Део закона који се односи на Регистар новчаних казни не садржи
одредбу којом су приватни подаци заштићени у складу са Законом о
слободном приступу информацијама од јавног значаја и Законом о
заштити података о личности.

2. Назив и број члана у тексту нацрта и ваш предлог за измену
Приступ подацима у регистру и издавање извода података из регистра
чл. 326.
Предлог је да се брише став 1. наведеног члана „Подаци из регистра су
јавни и доступни преко веб странице министарства надлежног за
послове правосуђа“
3. Oразложење упућеног предлога за измену
Одредбом чл. 323 нацрта закона одређено је да се у регистар, између
осталог, уписују подаци о јединственом матичном броју физичког
лица, броју путне исправе страног физичког лица, правоснажна и
извршна одлука којом је изречена новачана казна, односно досуђени
трошкови поступка, коначни и извршни прекршајни налог, ако је
новчана казна утврђена прекршајним налогом, а одредбом чл. 326. ст. 1
прописује се да су подаци из регистра јавни и доступни преко веб
странице министарства надлежног за правосуђе.
Имајући у виду да је циљ увођења јединственог регистра новчаних
казни ефикасна наплата (чл. 321. ст. 1.), те да је одредбом чл. 326. ст. 2
прописано да на захтев тражиоца, обрађивач података у регистру
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најкасније у року два дана од дана пријема захтева издаје извод о
регистрованом податку или сам регистрован податак који се тражи, као
и потврду да регистар не садржи тражени податак који је, у складу са
овим законом, предмет регистрације, поставља се питање сврхе јавног
објављивања наведених података на веб страници. При томе, подаци о
ЈМБГ физичког лица, броју путне исправе представљају личне податке,
а подаци о ранијој кажњаваности су нарочито осетљиви подаци и
објављивање ових података било у супротности са Законом о
слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о
заштити података о личности.
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4. Општи коментари и сугестије, у односу на нацрт закона као целину или део
закона на који се реферишете
У делу закона којим су прописани изузеци када се може просебним законом прописати
дужи рок застарелости покретања и вођења прекршајног поступка, потребно је као
изузетак уврстити и прекршаје прописане Законом о Агенцији за борбу против
корупције, односно прекршаје из области борбе против корупције.

5. Назив и број члана у тексту нацрта и ваш предлог за измену
Застарелост покретања и вођења прекршајног поступка - чл. 77.
Предлог је да се у ставу 5. после речи: „и заштита података о личности“ додају речи
„и борбе против корупције“.

6. Образложење упућеног предлога за измену
Агенција за борбу против корупције води регистар функционера у ком има преко
20.000 функционера. Ради утврђивања постојања повреде Закона Агенција покреће
поступак и по пријавама и представкама грађана.
Агенција у оквиру својих надлежности проверава благовременост подношења
Извештаја о имовини и приходима функционера и тачност и потпуност података.
Како се функционери постављају, именују или бирају на функцију на период од 4,
односно 5 година и како Агенција провера и Извештаје које функционер доставља у
наредне две године по престанку јавне функције, (дакле укупно 6 година од тренутка
ступања на функцију) неопходно је да се за прекршаје из области борбе против
корупције може посебним законом прописати дужи рок застарелости покретања и
вођења прекршајног поступка од рока од 2 године од када је прекршај учињен.
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7. Општи коментари и сугестије, у односу на нацрт закона као целину или део
закона на који се реферишете
У делу закона којим се прописује садржина захтева за покретање прекршајног
поступка, неопходно је изоставити као обавезне податке податке о месту и датуму
рођења грађана и бројеве пословних рачуна привредног друштва, јер исти нису увек
доступни овлашћеном органу који подноси захтев за покретање прекршајног поступка,
чиме је, из формалних разлога, онемогућен да предузме мере у циљу процесуирања
извршилаца прекршаја с обзиром на то да се захтеви без наведених података одбацују
решењем као неуредни.

8. Назив и број члана у тексту нацрта и ваш предлог за измену
Садржина захтева за покретање прекршајног поступка – чл. 177.
Предлог је:
- да се у ст. 1. тач. 3 бришу речи: „место и датум рођења“ и „бројеви пословних
рачуна привредног друштва“.
- да се у ст. 2 овог члана дода и „место и датум рођења“ и „бројеви пословних рачуна
привредног друштва“.

9. Образложење упућеног предлога за измену
Подаци о месту и датуму рођења су већ садржани у јединственом матичном броју
грађана, па се ради о дуплирању података.
Поред матичног броја и ПИБ-а привредног друштва бројеви пословних рачуна
привредног друштва су сувишан податак, а и доступност тог податка подносиоцу
захтева (уколико то није МУП) представља проблем.
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10. Општи коментари и сугестије, у односу на нацрт закона као целину или део
закона на који се реферишете
Део закона који се односи на последице уписа казне у регистар новчаних казни
ограничава Уставом и законима зајамчена права грађана.

11. Назив и број члана у тексту нацрта и ваш предлог за измену
Последице уписа казне у регистар новчаних казни – чл. 327.
Предлог је да се овај члан закона брише.

12. Образложење упућеног предлога за измену
Прописивањем плаћања новчаних казни и трошкова који су евидентирани у регистру
као услова за регистрацију или продужење важности регистрације моторног возила,
издавање или продужење важности возачке дозволе, учествовање на јавном тендеру
и регистрацију, односно промену регистрације правног лица или регистрација
предузетничке делатности које подразумевају промену пореског идентификационог
броја ограничавају се права грађана гарантована Уставом и законом.
Услови за остваривање наведених права прописани су посебним законима, те не могу
бити ограничени из разлога испуњавања обавеза које нису везане за стицање ових
права. Плаћање новчаних казни и трошкова прекршајног поступка треба да се
обезбеди другим механизмима.
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