
Извештај о спроведеној јавној расправи о 

 Нацрту закона о изменама и допунама  Закона о националном ДНК регистру 

 

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама  Закона о националном ДНК 

регистру спроведена је у периоду од 4. до 23. новембра 2021. године, у електронском 

формату због актуелне епидемиолошке ситуације, а у складу са Закључком Одбора за 

правни систем и државне органе 05 број: 011-9902/2021-1 од 2. новембра 2021. године. 

Предметни нацрт је био доступан на интернет страницама Министарства унутрашњих 

послова и Портала е управа. 

Имајући у виду да у наведеном периоду није било упућених коментара, примедаба 

и сугестија заинтересованих страна, јавне консултације су настављене.  

 До 8. децембра 2021. године, примедбе и сугестије на предметни нацрт закона 

доставили су: Биолошки факултет Универзитета у Београду, Завод за судску медицину из 

Ниша и приватна лабораторија ДНК центар. 

 Упућене примедбе и сугестије односе се на следеће: оснивање стручног тела које би 

са цивилне стране вршило надзор над вођењем Регистра; недовољно разложен начин 

комуникације између лабораторија које врше ДНК анализе по наредбама тужилаштва; 

начин обраде података у Регистру (приступ Регистру и идентификационим подацима); 

рокови чувања података у Регистру;  указивање да су дискриминативне одредбе Нацрта 

закона којим се Регистар дели на базу спорних и неспорних профила и базу профила из 

других лабораторија; акредитација ДНК лабораторија (обим акредитације, рок за 

акредитацију и финансирање акредитације других ДНК лабораторија из буџетских 

средстава); начин достављања ДНК профила Министарству унутрашњих послова, односно 

надлежној форензичкој служби; нејасноће у погледу скупа/сета идентификационих 

података које доставља ДНК лабораторија која обавља вештачење по наредби органа 

поступка; дефинисање начина претраге ДНК регистра (критеријуми које морају да 

испуњавају спорни ДНК профили за претрагу Регистра, начини претраге Регистра, 

односно подкатегорије Регистра које се користе приликом претраге Регистра, вођење 

мешаних ДНК профила и претрага истих у Регистру); дефинисање врсте ДНК профила 

који се достављају (мешани, једниствени...); засебно вођење неспорних ДНК профила 

малолетних лица; обезбеђење ограниченог приступа Регистру другим ДНК 

лабораторијама; прописивање рока за унос података у Регистар, рока за извршење 

наложене претраге Регистра, рока за доставу података другим лабораторијама и казнених 

одредаба за непоштовање тих рокова; прецизирање појма „електронска форма“. 

Наведене примедбе и сугестије су пажљиво размотрене у оквиру стручних служби 

овог министарства са следећим закључцима: 

Надзор над радом МУП и вођењем евиденција које се воде у овом министарству 

спроводи: Народна скупштина и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту 

података о личности (спољашња контрола), Акредитационо тело Србије (контрола 

испуњености услова за акредитацију), Сектор унутрашње контроле (унутрашња контрола 

законитости поступања полицијских службеника). 

У погледу начина комуникације између лабораторија које врше ДНК анализе по 

наредбама тужилаштва указујемо да наведено није законска материја, већ материја 

подзаконског прописа, тако да је Уредбом о начину вођења националног ДНК регистра и 

ближим условима за размену и преношење података прописано да надлежни орган 

поступка може захтевати претраживање Регистра ради упоређивања ДНК профила који је 

добијен ДНК анализом са подацима који се већ налазе у Регистру. Такође, прописано је да 



ДНК лабораторија која врши ДНК анализу по наредби органа поступка може упутити 

захтев за претраживање Регистра уз приложену копију наредбе о вештачењу. У сваком 

случају, претрагу је наредио орган поступка, који се и извештава о резултатима претраге 

Регистра.  

 Такође, у наведеној уредби наводи се да се достављање података из Регистра, по 

потреби, врши и употребом информационо-комуникационих технологија на контролисан и 

безбедан начин. Исказан је интерес да се комуникација и размена ДНК профила спроводи 

и електронским путем, али то не подразумева претрагу каква је предвиђена аутоматском 

разменом. Прум подразумева акредитацију и доношење низа мера како би се обезбедила 

тачност података. Омогућити претрагу по узору на Прум подразумева успостављање и 

техничких услова, односно безбедних канала комуникације (двосмерних), што још увек 

није завршена активност која произилази из АП за ПГ 24. 

Приступ подацима у Регистру (посебно идентификационим подацима) је детаљно 

уређен предметним законом, односно приступ подацима у Регистру имају само овлашћена 

лица форензичке службе Министарства уз примену одговарајућих физичких и техничких 

мера заштите. Такође, свака обрада података у Регистру евидентира се у посебној 

евиденцији која садржи: име, презиме и ЈМБГ лица које врши обраду, датум и време 

обраде, врсту и предмет обраде. Сврха вођења ове евиденције је да се санкционише свака 

евентуална злоупотреба података из Регистра. 

Дефинисање рокова за чување података у Регистру је од изузетног значаја, те ће ово 

министарство предложити Влади и измене и допуне Закона о евиденцијама и обради 

података у области унутрашњих послова, којим су већ дефинисани одређени рокови за 

чување података у националном ДНК регистру. 

Законске одредбе којим се Регистар дели на базу спорних и неспорних профила и 

базу профила из других лабораторија имају за циљ што прегледнију структуру и 

систематику података у Регистру.  

Акредитација гарантује подизање нивоа организацијске и техничке оспособљености 

лабораторија за еталонирање и испитивање опреме и средстава, испуњавањем захтева 

стандарда, а ти захтеви за циљ имају обезбеђење квалитета и исправности резултата 

анализа. Акредитација подразумева припрему документације која прописује начин 

поступања; мере и радње; записе у свим фазама анализе, исправност опреме, обученост и 

компетентност особља. Стандард не каже да се грешка не може догодити, већ поступање у 

складу са стандардом и спровођење свих прописаних мера има за циљ да грешку сведе на 

минимум. Основни захтев стандарда јесте управо процена и анализа ризика која се 

константно спроводи и тражи прописивање мера како би се ризик свео на минимум. 

Имајући у виду период трајања акредитације ДНК лабораторије МУП, рок од 5 година за 

акредитацију других ДНК лабораторија предложен овим нацртом сматра се примереним. У 

погледу финансирања поступка акредитације, само буџетски корисници могу планирати 

средства за акредитацију из буџета РС. 

Начин достављања ДНК профила надлежној служби Министарства ради уноса у 

Регистар је дефинисан Уредбом о начину вођења националног ДНК регистра и ближим 

условима за размену и преношење података. Такође, Уредбом је дефинисано да се подаци 

достављају на електронском медијуму у одговарајућем формату (txt, xml) који омогућава 

директан унос ДНК профила у одговарајућу апликацију – члан 8. Наведеном уредбом је 

дефинисано који ДНК профили се достављају за унос у Регистар -  чл. 6,7. и 8. То су 

јединствени ДНК профли и мешани ДНК профили, при чему се мешани достављају само 

из акредитованих лабораторија. Критеријуми за унос мешаних ДНК профила нису предмет 



закона, већ ће се дефинисати инструкцијом или процедуром сачињеном од стране 

стручњака за ДНК анализу, а у складу са стандардом и међународним препорукама.  У 

закону, као и у Уредби јасно је дефинисано да се достављају ДНК профили, а не изолати 

од стране других ДНК лабораторија.  

Скуп/сет идентификационих података који се достављају уз ДНК профил 

дефинисан је законом и то је максималан скуп података које је, уколико располаже истима, 

потребно да достави ДНК лабораторија која је извршила вештачење по наредби органа 

поступка. 

Није предвиђена посебна збирка ДНК профила малолетних лица из разлога што је 

за све базе, односно збирке у Регистру предвиђен исти ниво заштите, односно мере 

физичке и техничке заштите података.  

 Обезбеђење ограниченог приступа Регистру другим ДНК лабораторијама се није 

разматрало, јер орган поступка води кривични поступак и даје наредбу за вештачење ДНК 

лабораторији. Имајући у виду да национални ДНК регистар представља евиденцију 

података о личности, сматрало се да ће мере заштите ових података бити ефикасније, ако 

се приступ Регистру смањи на најмању могућу меру, односно приступ омогући само 

овлашћеним службеним лицима, те органу поступка да врше претрагу Регистра.  

Имајући у виду да консултације о тексту Нацрта закона са заинтересованим 

субјектима и даље трају, у наредном периоду ће одредбе предметног нацрта још бити 

разматране с циљем њиховог додатног унапређења. 

 


