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Кључнеречи: цр ква, цр кве но пра во, лич ни по да ци, за шти та 
лич них по да та ка, Ре пу бли ка Ср би ја.

1.Увод
Јед но од нај ак ту ел ни јих прав них пи та ња ти че се при ку пља

ња, об ра де и за шти те лич них по да та ка.2 У мо дер ном дру штву где су 
ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о не тех но ло ги је и Ин тер нет за шле у све 

1 Аутор је истраживач сарадник на Институту за упоредно право у Београду, email: 
stefan.andonovic91@gmail.com.

2 D. Krivokapić et.al., Vodičzaorganevlasti–zaštitapodatakaoličnosti, Share fon
da cija, Novi Sad 2016, 7. 
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обла сти јав ног и при ват ног жи во та, па и у ре ли ги ју,3 ин фор ма ци је и 
по да ци по ста ју кључ ни ре сурс. Због то га на ста ју раз ли чи те прав но 
ре ле вант не ка те го ри је по да та ка, ме ђу ко ји ма се по зна ча ју по себ но ис
ти чу лич ни по да ци гра ђа на, од но сно по да ци о лич но сти. Због из ра
же не лич не при ро де и зна ча ја за ли ца на ко је се од но се, лич ни по да ци 
ужи ва ју по себ ну за шти ту др жа ве.

За шти та др жа ве об у хва та ве ли ки број по да та ка о лич но сти, а 
у скла ду са ак ту ел ним за ко но дав ством Ре пу бли ке Ср би је, ма ли је број 
по да та ка ко ји се од но се на не ко лич но свој ство фи зич ких ли ца, а да 
оста ју ван ки шо бра на прав не за шти те. Прав на за шти та се не пру жа 
оним лич ним по да ци ма ко ји су учи ње ни до ступ ним јав но сти од стра
не има о ца, као и они по да ци ко ји се об ра ђу ју за лич не по тре бе има
о ца и чла но ва ње го вог до ма ћин ства. У су бјек тив ном сми слу, прав ну 
за шти ту мо ра ју да пру же сва ли ца ко ја при ку пља ју и об ра ђу ју лич не 
по дат ке гра ђа на.

У та квим окол но сти ма, прав на за шти та од но си се и на лич не 
по дат ке гра ђа на ко је при ку пља ју и об ра ђу ју цр кве и вер ске за јед ни
це. Ме ђу тим, цр кве и вер ске за јед ни це, као ва жне дру штве не ин сти
ту ци је, има ју по се бан од нос са др жа вом, али и са сво јим вер ни ци ма 
(гра ђа ни ма др жа ве). Та кав од нос под ра зу ме ва и раз ме ну раз ли чи тих 
по да та ка, па и по да та ка о лич но сти, из ме ђу вер ни ка и цр кве, од но сно 
вер ске за јед ни це. 

У том сми слу, но ви за ко но дав ни оквир Ре пу бли ке Ср би је унео 
је од ре ђе не из ме не у по ме ну те од но се, пре све га због по ве ћа ња зна ча ја 
по да та ка у дру штву и но вих ин фор ма ци о них и тех но ло шких окол но
сти ко је мо гу по вре ди ти по дат ке, од но сно при ват ност гра ђа на. Та кве 
про ме не пред ста вља ју из раз но вих ис ку ста ва и по тре ба у обла сти ре
ли ги је и цр кве ног пра ва.4 Због све га то га, аутор ће у овом ра ду об ра ди
ти пи та ње при ме не др жав них (за ко но дав них) пра ви ла ко ја се од но се 
на за шти ту лич них по да та ка и ста тус лич них по да та ка вер ни ка (ко ји 
су исто вре ме но и гра ђа ни др жа ве), ко је цр ква и вер ске за јед ни це при
ку пља ју и об ра ђу ју.

3 Д. Прља, А. Дилигенски, „Религија, политика и право у сајбер свету“, у: Религија–
Политика–Право (ур. Јован Ћирић, Велибор Џомић, Мирољуб Јевтић), Институт за 
упоредно право, Православна Митрополија Црногорско – приморска, Центар за проу
чавање религије и верску толеранцију, Београд – Будва 2015, 665.

4 Г. Роберс,„Држава и црква у Европској унији“, у ДржаваицрквауЕвропској
унији (ур. Герхард Роберс), Институт за теолошка истраживања – Православни бого
словски факултет Универзитета у Београду, Београд 2012, 9. 
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2.Правниоквирзаштитеподатака
оличностиуРепублициСрбији

Ува жа ва ју ћи ве ли ки зна чај ко ји лич ни по да ци има ју у са вре ме
ном све ту, Устав Ре пу бли ке Ср би је5 јем чи за шти ту по да та ка о лич но
сти, као јед но од основ них људ ских пра ва.6 Осим што јем чи за шти ту 
по да та ка о лич но сти, Уста вом је пред ви ђе но да ће се пи та ња при ку
пља ња, др жа ње, об ра де и ко ри шће ња по да та ка о лич но сти уре ди ти 
по себ ним за ко ном. За бра ње на је и ка жњи ва упо тре ба по да та ка о лич
но сти из ван свр хе за ко ју су при ку пље ни, осим за по тре бе во ђе ња кри
вич ног по ступ ка или за шти те без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је.7 Као два 
по себ на пра ва у окви ру пра ва на за шти ту лич них по да та ка, Устав шти
ти пра во на оба ве ште ност и пра во на суд ску за шти ту лич них по да та ка. 
Пра во на оба ве ште ност, озна ча ва пра ва сва ког ли ца да бу де упо зна то 
(оба ве ште но) о при ку пља њу и об ра ди ње го вих по да та ка о лич но сти. 
Пра вом на суд ску за шти ту га ран ту је се оства ри ва ње по себ них пра ва 
у ве зи са лич ним по да ци ма пред суд ским ор га ни ма, у слу ча ју њи хо ве 
зло у по тре бе или не пра вил ног ко ри шће ња.

Сре ди ном 2018. го ди не, у Ре пу бли ци Ср би ји је усво јен ду го 
оче ки ван си стем ски за кон у обла сти за шти те по да та ка о лич но сти. Реч 
је о За ко ну о за шти ти по да та ка о лич но сти,8 ко ји је усво јен 13.11.2018. 
го ди не, али по чи ње да се при ме њу је од 21.08.2019. го ди не. Овај пе
ри од оста вљен је ка ко би се за ин те ре со ва ни су бјек ти, они ко ји при ку
пља ју и об ра ђу ју по дат ке о лич но сти, али и гра ђа ни, при пре ми ли за 
при ме ну од ре да ба овог за ко на.

За ко ном о за шти ти по да та ка о лич но сти уре ђу је се пра во на 
за шти ту фи зич ких ли ца у ве зи са об ра дом по да та ка о лич но сти и 
сло бод ним про то ком та квих по да та ка, на че ла об ра де, пра ва ли ца на 
ко је се по да ци од но се, оба ве зе ру ко ва ла ца и об ра ђи ва ча по да та ка о 
лич но сти, ко декс по сту па ња, пре нос по да та ка о лич но сти у дру ге др
жа ве и ме ђу на род не ор га ни за ци је, над зор над спро во ђе њем од ред
би за ко на, прав на сред ства, од го вор ност и ка зне у слу ча ју по вре де 
пра ва фи зич ких ли ца у ве зи са об ра дом по да та ка о лич но сти, као 

5 Устав Републике Србије, СлужбенигласникРС, бр. 98/2006.
6 Можемо рећи да право на заштиту личних података потиче од права на при

ватност, које лежи у основи људског достојанства и других вредности, као што су 
слобода удруживања и слобода говора. D. Milenković, Pristupinformacijama,zaštita
podatakaoličnostiitajnostinformacija–AktuelnapitanjazakonodavstvauSrbiji, Ko
mitet pravnika za ljudska prava, Beograd 2009, 61. 

7 Чл. 42. ст. 3 Устава Републике Србије.
8 Закон о заштити података о личности, СлужбенигласникРС, бр. 87/2018.
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и по себ ни слу ча је ви об ра де.9 На овом ме сту, зна чај но је на по ме ну
ти да циљ по себ ног за ко на у обла сти лич них по да та ка ни је за шти та 
са мих по да та ка о лич но сти, већ пре вас ход но за шти та по је дин ца на 
ко га се од но се лич ни по да ци.10 Ма те ри ја ко је уре ђу је по ме ну ти за кон 
је обим на, бу ду ћи да уло га лич них по да та ка у са вре ме ним усло ви ма 
ин фор ма ци о ног дру штва не пре ста но ра сте.11 

Бу ду ћи да се од ред бе За ко на од но се на об ра де по да та ка о лич
но сти, би ло оне ауто ма ти зо ва не или не а у то ма ти зо ва не, као и да се од
но се на при ку пља ње и об ра ду по да та ка о лич но сти ко ју вр ше ру ко ва
лац, од но сно об ра ђи вач са се ди штем (пре би ва ли штем) на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је, по ста вља се пи та ње, ка кав је од нос овог за ко на са 
об ра дом по да та ка ко ју вр ше цр кве и вер ске за јед ни це на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је?

Од го вор на ово пи та ње, зах те ва крат ку ана ли зу по зи ци је цр
ка ва и вер ских за јед ни ца у од но су пре ма др жа ви, али и по да ци ма о 
лич но сти гра ђа на. 

3.Правнапозицијацркаваиверскихзаједница
уодносупремаРепублициСрбији

За раз у ме ва ња од но са лич них по да та ка гра ђа на и об ра де ко ју 
вр ши цр ква, зна чај не су од ред бе Уста ва Ре пу бли ке Ср би је о све тов
но сти др жа ве. На и ме, Ре пу бли ка Ср би ја је све тов на др жа ва, а цр ква 
и вер ске за јед ни це одво је не су од др жа ве.12 Шта по ме ну та од ред ба 
им пли ци ра? Она зна чи да цр кве и вер ске за јед ни це мо гу сло бод но и 
са мо стал но да уре ђу ју уну тра шњу ор га ни за ци ју, вер ска пи та ња и по
сло ве, да јав но вр ше вер ске об ра де, итд. По ме ну те устав не од ред бе 
кон кре ти зо ва не су За ко ном о цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма.13 Сло
бо да са ве сти и ве ро и спо ве сти, као и за бра на вер ске дис кри ми на ци
је, пред ста вља ју основ на пра ва на ко ји ма по чи ва при пад ност гра ђа на 
цр кви или вер ској за јед ни ци. Да би оства ри ли ова пра ва, гра ђа ни ма је 

9 Чл. 1, Закона о заштити података о личности.
10 N. Pirc Musar, VodičkrozZakonozaštitipodatakaoličnosti, Poverenik za informacije 

od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Beograd 2009, 15.
11 Информационо друштво се објашњава као друштво које своје активности заснива 

на информацијама и знању. A. Isazdeh, „Information Society: Concepts and Definitions“, 
WSEASTransactionsonSystems, vol. 3, (ed. Filippo Neri) online 2004, 2. Рад је досту
пан на: https://www.researchgate.net/publication/254476368_Information_Society_
Concepts_and_Definitions, 28.06.2019.

12 Чл. 11. Устава Републике Србије.
13 Закон о црквама и верским заједницама, СлужбенигласникРС, бр. 36/2006.
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га ран то ва на сло бо да удру жи ва ња и јав ног оку пља ња ра ди ис по ља ва
ња вер ских убе ђе ња, што под ра зу ме ва и сло бо ду при сту па ња цр ква ма 
и вер ским за јед ни ца ма. Овим пра ви ма гра ђа на ко ре ла тив на је оба ве за 
др жа ве да не оме та при ме ну ауто ном них про пи са цр ка ва и вер ских 
за јед ни ца.14 То зна чи да је цр ква, од но сно вер ска за јед ни ца, у окви ру 
сво јих над ле жно сти, сло бод на и са мо стал на да уре ди пи та ња од но са 
са сво јим вер ни ци ма, на на чин да се не кр ше њи хо ва основ на пра ва и 
сло бо де.

4.Позицијацркаваиверскихзаједница
уодносунаподаткеоличности

Основ но пи та ње овог ра да ти че се од но са цр ка ва и вер ских за
јед ни ца у од но су на др жа ву, у ве зи са при ку пља њем и об ра дом лич них 
по да та ка. У овом слу ча ју има мо сво је вр стан тро у гао ин те ре са, цр кве 
и вер ских за јед ни ца, гра ђа на и др жа ве, у окви ру ко га се на ла зе лич ни 
по да ци гра ђа на. Сва ка стра на тог тро у гла по ку ша ва да при ву че на сво
ју стра ну мо гућ ност са мо стал ног од лу чи ва ња и упра вља ња лич ним 
по да ци ма у њи хо вом по се ду, па је по треб на аде кват на ре гу ла ти ва ко ја 
уре ђу је те од но се.

Са јед не стра не, цр кве и вер ске за јед ни це су сло бод не да са мо
стал но до но се сво ја пра ви ла ко ја се од но се на вер ни ке, бу ду ћи да су 
они сло бод ни да им при сту пе. У том сми слу, цр кве и вер ске за јед ни
це су на чел но сло бод не да са мо стал но об ра ђу ју лич не по дат ке сво јих 
вер ни ка ко ји су им при сту пи ли и до зво ли ли при ступ њи хо вим по да ци
ма од стра не овла шће них ли ца.

Са дру ге стра не, ту ма че ћи од ред бе За ко на о за шти ти по да та ка 
о лич но сти, као основ ног за ко на у овој обла сти, цр кве и вер ске за јед
ни це пред ста вља ју ру ко ва о це у од но су на по дат ке сво јих вер ни ка ко
је чу ва ју и об ра ђу ју. Ру ко ва лац мо же би ти сва ко фи зич ко или прав но 
ли це, од но сно ор ган вла сти ко ји са мо стал но или за јед но са дру ги ма 
од ре ђу је свр ху и на чин об ра де лич них по да та ка.15 На ру ко ва о це се при
ме њу ју све од ред бе за ко на, па и оне о над зо ру не за ви сног кон трол ног 
те ла, оба ве зи до ста вља ња свих ба за по да та ка том те лу, оба ве за ру ко
ва о ца о при ме ни од го ва ра ју ћих тех нич ких и ка дров ских ме ра за шти те 
и мно ге дру ге.

14 Вид. чл. 5. и чл. 7., Закона о црквама и верским заједницама.
15 За више о руковаоцима у оквиру Европске уније, одакле је и преузет појам у 

домаће право, вид. A. Diligenski, D. Prlja, D. Cerović, Pravozaštitepodataka–GDPR, 
Institut za uporedno pravo, Beograd 2018, 65.
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На осно ву та квих од ред би, а у кон тек сту од но се др жа ве, цр
ка ва и вер ских за јед ни ца, отво ре но је пи та ње да ли др жа ва и ње ни 
ор га ни, па чак и у об ли ку кон трол них не за ви сних те ла, ути чу на са мо
стал ност цр ка ва и вер ских за јед ни ца и њи хо вих пра ви ла у окви ри ма 
са мо стал не и ауто ном не над ле жно сти?

Та кво пи та ње до дат но је про ду бље но чла ном 93. За ко на о за
шти ти лич них по да та ка. Овим чла ном је про пи са но да „ако цр кве и 
вер ске за јед ни це при ме њу ју све о бу хват на пра ви ла у по гле ду за шти те 
фи зич ких ли ца у од но су на об ра ду, та по сто је ћа пра ви ла мо гу се и да
ље при ме њи ва ти, под усло вом да се ускла де са овим за ко ном.“ У ста ву 
дру гом про пи са но је да „у слу ча ју из ста ва 1. овог чла на, при ме њу ју 
се од ред бе овог за ко на о ин спек циј ским и дру гим овла шће њи ма По ве
ре ни ка из чл. 77 до 79. овог за ко на, осим ако цр ква, од но сно вер ска за
јед ни ца, не обра зу је по себ но не за ви сно над зор но те ло ко је ће вр ши ти 
та овла шће ња, под усло вом да та кво те ло ис пу ња ва усло ве пред ви ђе не 
по гла вљем VI. овог за ко на“.16 Тре ба по ме ну ти и то да је об ра да лич
них по да та ка ко ју вр ше цр кве и вер ске за јед ни це свр ста на у ка те го ри ју 
„по себ них слу ча је ва об ра де“.17

Шта за пра во зна чи овај члан? Да ли се њи ме оста вља ви ше про
сто ра цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма у од но су на при ку пља ње и об ра ду 
лич них по да та ка вер ни ка или се на овај на чин на ру ша ва њи хо ва са мо
стал ност у од но су на др жа ву и ауто ном ност у до но ше њу про пи са из 
соп стве не над ле жно сти? Бу ду ћи да у тре нут ку пи са ња ра да не ма прак се 
ко ја би по мо гла у до но ше њу пра вог од го во ра на по ме ну то пи та ње, из ло
жи ће мо на ше ми шље ње, пре вас ход но из те о риј ске пер спек ти ве.

Је зич ки ту ма че ћи по ме ну те од ред бе мо же мо ре ћи да цр кве и 
вер ске за јед ни це има ју пра во да об ра ђу ју лич не по дат ке сво јих вер ни
ка, уко ли ко су про пи са ле од го ва ра ју ћа и „све о бу хват на“ пра ви ла у по
гле ду за шти те фи зич ких ли ца у од но су на об ра ду по да та ка.18 Ме ђу тим, 

16 Чл. 93. Закона о заштити личних података.
17 За посебне случајеве обраде података вид. D. Krivokapić etal., VodičkrozZakon
ozaštitipodatakaoličnostiiGDPR–tumačenjenovogpravnogokvira, Misija OEBSa u 
Srbiji, Share fondacija, Beograd 2019, 8588.

18 То одговара прихваћеном теоријском становишту које говори о томе да је норма
тивна самосталност цркве нужно ограничена захтевом да црквени прописи, макар 
уопштено буду у сагласности са уставом, законом и другим државним прописима. 
Вид. Д. Митровић, „Савремено црквено право и државно право“, у: Религија–По
литика–Право (ур. Јован Ћирић, Велибор Џомић, Мирољуб Јевтић), Институт за 
упоредно право, Православна Митрополија Црногорско – приморска, Центар за про
учавање религије и верску толеранцију, Београд – Будва 2015, 532.
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ни је до вољ но да су та ква пра ви ла од го ва ра ју ћа и све о бу хват на, већ и 
да су ускла ђе на са од ред ба ма За ко на о за шти ти по да та ка о лич но сти.

По сма тра ју ћи уло гу др жа ве у од но су на лич не по дат ке гра ђа
на, сма тра мо да се по ме ну тим од ред ба ма не огра ни ча ва пра во цр ка ва 
и вер ских за јед ни ца да об ра ђу ју по дат ке сво јих вер ни ка, већ се ства ра 
до дат на оба ве за за по ме ну те су бјек те, као ру ко ва о це лич ним по да ци
ма, да обез бе де по себ не ме ре њи хо вој за шти ти. 

Спор но је је ди но шта се под ра зу ме ва под „све о бу хват но сти“ 
пра ви ла у по гле ду за шти те фи зич ких ли ца. Сма тра мо да под тим пој
мом тре ба под ра зу ме ва ти уну тра шње оп ште ак те ко ји уре ђу ју пи та ња 
на чи на при ку пља ња, по сту па ња и чу ва ња лич них по да та ка, при стан ка 
вер ни ка на об ра ду та квих по да та ка,19 пра ва ли ца (вер ни ка) на ко је се 
по да ци од но се (пра во на ин фор ми са ње о при ку пља њу и об ра ди, пра во 
на ис прав ку, до пу ну, бри са ње и огра ни че ње и пре но си вост, пра во на 
при го вор и пра во на од лу чи ва ње о ауто ма ти зо ва но до не тим од лу ка
ма), од го вор ност и санк ци је у слу ча ју по вре де пра ва вер ни ка и по себ
не ме ре за шти те по да та ка ко је цр кве и вер ске за јед ни це чу ва ју. 

То би би ли основ ни, али не и је ди ни, еле мен ти аде кват ног све
о бу хват ног уну тра шњег про пи са у ве зи са об ра дом лич них по да та ка 
вер ни ка. На тај на чин, цр кве и вер ске за јед ни це би функ ци о ни са ле у 
скла ду са од ред ба ма За ко на о за шти ти по да та ка о лич но сти. Гра ђа ни, 
од но сно вер ни ци, би се си гур ни је осе ћа ли у ве зи са лич ним по да ци ма 
ко ји оста вља ју цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма. Сма трам да се на овај 
на чин не на ру ша ва са мо стал ност и ауто ном ност цр кве, већ се је ди но 
по бољ ша ва по ло жај гра ђа на у од но су на све су бјек те ко ји чу ва ју и об
ра ђу ју њи хо ве лич не по дат ке.

5.Независнанадзорнадржавнаицрквенатела
уобластизаштитеподатака

Осим по ме ну тих, спор на је и од ред ба по ко јој се и по ред при
ме не све о бу хват них пра ви ла у по гле ду за шти те фи зич ких ли ца, на об
ра ду по да та ка ко ју ауто ном но вр ше цр кве и вер ске за јед ни це при ме
њу ју ин спек циј ска овла шће ња По ве ре ни ка за ин фор ма ци је од јав ног 
зна ча ја и за шти ту по да та ка о лич но сти (у да љем тек сту: По ве ре ник). 

19 Пристанак представља средство које обезбеђује законит карактер обради података 
верника од стране цркава и верских заједница. Међутим, проблем код пристанка јесте 
што он траје до опозива. Због тога, требало би уредити унутрашњим актима цркве да 
сама припадност цркви представља уједно и дату сагласност за обраду оних личних 
података који су неопходни за однос цркве, односно верске заједнице и верника.
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Цр кве и вер ске за јед ни це мо гу оста ти из ван до ма ша ја ин спек циј ских 
овла шће ња, уко ли ко уста но ве по себ но уну тра шње не за ви сно над
зор но те ло, под до дат ним усло вом да та кво те ло ис пу ња ва зах те ва не 
усло ве из за ко на ко ји ва же за из бор и не за ви сност По ве ре ни ка.

По ве ре ник пред ста вља не за ви сан др жав ни ор ган ко ји „обез бе
ђу је за шти ту пра ва на сло бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна
ча ја и пра ва на за шти ту по да та ка о лич но сти у дру го сте пе ним управ
ним по ступ ци ма и пу тем над зо ра у по гле ду за ко ни то сти об ра де по да
та ка“.20 Из ме ђу оста лог, у од но су са цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма, 
По ве ре ник је овла шћен да на ло жи да му се пру же све ин фор ма ци је 
ко је су нео п ход не у вр ше њу ње го вих овла шће ња, да за тра жи и до би је 
при ступ свим про сто ри ја ма, укљу чу ју ћи и при ступ свим сред стви ма 
и опре ми. Та ко ђе, По ве ре ник мо же и да из рек не и ко рек тив не ме ре 
цр кви, по пут опо ме не, на ло га да по сту пи по зах те ву ли ца на ко је се 
по да ци од но се, да из рек не при вре ме но или трај но огра ни че ње вр ше
ња рад ње об ра де, укљу чу ју ћу у за бра ну об ра де!, да из рек не нов ча ну 
ка зну на осно ву пре кр шај ног на ло га, итд.21

Вр ше њем овла шће ња пре ма цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма, 
По ве ре ник, бу ду ћи да је др жав ни ор ган, иако је не за ви сан, оства рио 
би од ре ђен сте пен ме ша ња у уну тра шње по сло ве цр кве. По ве ре ник је 
на овај на чин до био пра во уви да у из у зет но осе тљи ва вер ска пи та ња, 
као што су од но си све те тај не (у слу ча ју кр ште ња или скла па ња бра
ка), што је са вер ске тач ке гле ди шта не при хва тљи во.

Ипак, са по зи тив ноправ не тач ке гле ди шта не мо же мо твр ди
ти да је по ме ну ти став у су прот но сти са устав ним од ред ба ма. На и ме, 
За кон о за шти ти по да та ка о лич но сти оста вља сло бо ду цр ква ма и вер
ским за јед ни ца ма да обра зу ју по себ но не за ви сно над зор но те ло ко је 
ће вр ши ти сва она овла шће ња (ин спек циј ска, пре вен тив на и ко рек тив
на) ко ја пре ма оста лим ру ко ва о ци ма вр ши По ве ре ник. 

Иако де лу је као од го ва ра ју ће ре ше ње, про блем мо же пред ста
вља ти то што за ко но да вац зах те ва да то те ло бу де по сво јој прав ној 

20 Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информација од јавног 
значаја и Закона о заштити података о личности за 2015. годину – Редовни годишњи 
извештај Повереника, Београд, 2016, 6. У вези са тако постављеним овлашћењима 
Повереника, наводи се то да специфичност његове улоге јесте у томе што он при
пада независним контролним телима, док уједно има и класична овлашћења друго
степеног органа управе. Вид. М. Давинић, НезависнаконтролнателауРепублици
Србији, Досије студио, Београд 2018, 23.

21 За сва инспекцијска и корективна овлашћења Повереника вид. чл. 79. Закона о 
заштити података о личности.
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при ро ди, исто вет но По ве ре ни ку. То зна чи да би не за ви сно те ло ко је 
оба вља овла шће ња По ве ре ни ка у од но су на цр кве и вер ске не мо ра ло 
би би ти не за ви сно и ино ко сно.22 Не за ви сност По ве ре ни ка обез бе ђу је 
се на не ко ли ко на чи на. Пр во, По ве ре ник је пот пу но не за ви сан и сло
бо дан од сва ког не по сред ног или по сред ног спољ ног ути ца ја, па са
мим тим не мо же да тра жи или да при ма на ло ге од би ло ко га. Да ље, 
ту је и функ ци о нал на не за ви сност, ко ја озна ча ва то да По ве ре ник не 
мо же да се ба ви дру гом де лат но шћу или по слом, са на кна дом или без 
ње. Уз то, По ве ре ник је сло бо дан да са мо стал но вр ши из бор из ме ђу 
кан ди да та и да њи ма са мо стал но ру ко во ди. На кра ју, мо жда и нај зна
чај ни ји вид не за ви сност По ве ре ни ка је сте фи нан сиј ска не за ви сност. 
Она зна чи то да нео п ход на сред ства за рад, про сто ри је за рад и оста ле 
усло ве По ве ре ник до би ја из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је и у скла ду са 
за ко ни ма ко ји ма се уре ђу је др жав на упра ва. Кон тро лу над тро ше њем 
сред ста ва за рад вр ши Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја.23

По ме нут ста тус ин сти ту ци је По ве ре ни ка из у зет но је те шко 
оства ри ти у окви ри ма цр ка ва и вер ских за јед ни ца, а да се при то ме 
очу ва по себ на прав на при ро да не за ви сног те ла. На и ме, бу ду ћи да се 
ово те ло уста но вља ва ра ди вр ше ња над зо ра над об ра дом лич них по да
та ка у окви ру цр ка ва и вер ских за јед ни ца, не мо же се оче ки ва ти да ће 
по себ но те ло би ти пот пу но не за ви сно, бу ду ћи да га име ну је цр ква и 
да оно ула зи у цр кве ну ад ми ни стра тив ну ор га ни за ци ју. То да ље зна чи 
да се сред ства за рад овог те ла мо ра ју обез бе ди ти у окви ру цр кве ног 
бу џе та и цр кве них при хо да, што ре зул ти ра фи нан сиј ском за ви сно шћу 
овог те ла у од но су на цр кву.

Ипак, уко ли ко при хва ти мо по се бан по ло жај цр ка ва, вер ских 
за јед ни ца и са мог не за ви сног те ла за над зор над лич ним по да ци ма, 
мо же мо ре ћи да ово те ло ипак мо ра да ис пу ња ва од ре ђе не еле мен те 
не за ви сно сти у од но су на цр кву. Пр во, нео п ход но је да се на че лу тог 
те ла на ла зи ли це ко је по се ду је по себ на струч на зна ња из обла сти пра
ва за шти те лич них по да та ка. Та ква струч ност би тре ба ла да се осли ка 
на пла ну про фе си о нал не не за ви сно сти. Ра ди оства ре ња функ ци о нал
не не за ви сно сти, ва жно је да струч но ли це до би је мо гућ ност да са мо 
би ра и по ста вља ли ца ко ја ће му по мо ћи у оба вља њу де лат но сти над
зо ра над об ра дом и ко ри шће њем лич них по да та ка вер ни ка. На рав но, 
под усло вом да обим по сла зах те ва уче шће ве ћег бро ја ли ца.

22 У одређеним упоредно правним системима, постоје колегијална независна над
зорна тела. Такав је случај у Хрватској, у којој је успостављена Агенција за заштиту 
особних података, којом руководи директор.

23 Вид. чл. 74. Закона о заштити података о личности.
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Иако би ово те ло фи нан си ра ла са ма цр ква, нео п ход но је да се 
очу ва ин те гри тет овог те ла, у сми слу да ад ми ни стра тив на ор га ни за ци
ја не да је ни ка кве на ло ге ни ти ин струк ци је у по гле ду ра да и до но ше ња 
од лу ка овом ли цу. То зна чи да би ово ли це тре ба ло да бу де из дво је но у 
од но су на ад ми ни стра тив ну хи је рар хи ју СПЦ.

Да кле, је ди ни на чин за цр кве и вер ске за јед ни це, на осно ву 
ста ња тре нут ног за ко но дав ства, да из бег не кон тро лу и ин спек циј ски 
над зор др жав них те ла, пре све га По ве ре ни ка, у вер ска пи та ња и уну
тра шње функ ци о ни са ње, је сте уста но вља ва ње по себ ног не за ви сног 
над зор ног те ла, од но сно ор га на ко ји би вр шио над зор над при ку пља
њем и об ра дом лич них по да та ка вер ни ка.

6.Праксаувезисазаштитомподатака
којеобрађујуцрквеиверскезаједнице

Бу ду ћи да се од ред бе За ко на о за шти ти по да та ка о лич но сти 
при ме њу ју по чев од 21.08.2019. го ди не, прак са по овом за ко ну ни је 
још до ступ на. Ме ђу тим, прак се По ве ре ни ка у ве зи са пи та њем об ра де 
лич них по да та ка вер ни ка не ма ни у ве зи са прет ход ним За ко ном о за
шти ти по да та ка о лич но сти.24 Ипак, тај за кон ни је ни са др жао по себ не 
од ред бе у ве зи са об ра дом лич них по да та ка у цр ква ма и вер ским за
јед ни ца ма.

У прак си Управ ног су да про на ла зи мо за ни мљив слу чај у ве зи 
са те мом ра да, ко ји је по кре нут ту жбом про тив од лу ке По ве ре ни ка у 
ве зи са зах те вом за бри са њем по да та ка о лич но сти у окви ру По жа ре
вач коБра ни чев ске епар хи је из По жа рев ца.25 

Ту жи лац је зах те вао бри са ње по да та ка о лич но сти ко ји се на ла
зе у Ма тич ној књи зи кр ште них цр кве Ог ње не Ма ри је у Мли ви, јер су 
ње го ви лич ни по да ци при ку пље ни без пу но ва жног при стан ка ње го вих 
ро ди те ља, бу ду ћи да је он био ма ло ле тан. Ту жи лац је на вео да су ње га 
кр сти ли ње го ви ба ба и де да, без зна ња и са гла сно сти ње го вих ро ди те
ља ко ји су би ли за кон ски за ступ ни ци ту жи о ца. Ту жи лац је ис та као да 
се по да ци о лич но сти код ру ко ва о ца мо ра ју бри са ти ка да не по сто ји пу
но ва жна са гла сност за об ра ду или ка да је при ста нак за об ра ду опо зван.

Са дру ге стра не, По ве ре ник је на вео да је епар хи ја све по дат
ке ту жи о ца за упис у Ма тич ну књи гу кр ште них при ку пи ла на осно ву 

24 Закон о заштити података о личности, Службени гласник РС, бр. 97/2008, 
104/2009, 68/2012 и 107/2012.

25 Пресуда Управног суда у Београду, бр. 9 У 1581/12 од 18.05.2012. год.
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са гла сно сти за кон ског за ступ ни ка, па да не ма ни осно ва за бри са ње. 
Та ко ђе, По ве ре ник је био ста ва да се „чи ње ни ца кр ште ња не мо же 
бри са ти из Ма тич не књи ге кр ште них на на чин да при ка же да ли це 
ни ка да ни је би ло кр ште но, од но сно да ни ка да ни је би ло упи са но у 
цр кве не књи ге…Што се ти че из ја ве о опо зи ву при стан ка за об ра ду 
по да та ка ко ју је ту жи лац дао ру ко ва о цу по да та ка, она има деј ство са
мо за да љу, од но сно бу ду ћу об ра ду, а не мо же се при ме ни ти ре тро ак
тив но“.26 Овим је По ве ре ник ис ка зао и свој став о при ро ди по ме ну тих 
по да та ка о лич но сти.

На кон одр жа не јав не рас пра ве и уви да у спи се пред ме та, 
Управ ни суд је за кљу чио да су ру ко ва лац по да та ка и По ве ре ник пра
вил но це ни ли чи ње ни це и аде кват но при ме ни ли за кон ске од ред бе. Та
ко ђе, Управ ни суд је у овом пред ме ту за у зео из у зет но ва жан став за 
об ра ду по да та ка у окви ру цр кве. Суд је на вео да је „мо гу ће тра жи ти 
бри са ње тог по да тка од сва ког дру гог ко га ко ри сти, али не и од оно
га ко га је пр ви пут еви ден ти рао у еви ден ци ји ко ју во ди у скла ду са 
про пи си ма, а на осно ву утвр ђе них чи ње ни ца“.27 То им пли цит но зна чи 
да цр ква не мо ра да бри ше оне ба зе по да та ка о вер ни ци ма ко је је са ма 
уста но ви ла и ко ји су пр ви пут еви ден ти ра ни, на рав но, под усло вом да 
су та кви по да ци при ку пље ни у скла ду са за ко ном.28

Иако ова пре су да не го во ри ви ше о од но су ин спек циј ских 
овла шће ња По ве ре ни ка и об ра да ма лич них по да та ка ко је вр ше цр кве 
и вер ске за јед ни це, она упу ћу је на при хва ће но пра ви ло да цр кве и вер
ске за јед ни це има ју пра во да са ме уста но вља ва ју и во де од ре ђе не ба зе 
лич них по да та ка сво јих вер ни ка, па све док је то у скла ду са прав ним 
нор ма ма, не ће ни би ти ме ша ња др жа ве. На та квом ста но ви шту био је 
и По ве ре ник. На рав но, оста је да се ви ди у ком прав цу ће се раз ви ја ти 
прак са у скла ду са чл. 93. но вог За ко на о за шти ти по да та ка о лич но
сти, по себ но у ве зи са ускла ђе но сти уну тра шњих пра ви ла цр кве са 
за ко ном, као и ста ту са не за ви сних над зор них те ла у окви ру цр ка ва и 
вер ских за јед ни ца.

26 Вид. стр. 2 и 3, Пресуде Управног суда у Београду, бр. 9 У 1581/12 од 18.05.2012. 
год.

27 Вид. стр. 4, Пресуде Управног суда у Београду, бр. 9 У 1581/12 од 18.05.2012. 
год.

28 Занимљиво је поставити питање како поступити у случају анатемисања или изо
пштења из цркве или верске заједнице. У том случају, будући да више не постоји 
правно релевантан однос за обраду података о личности, црква или верска заједница 
мора анонимизовати податке о личности, тако да они служе само у статистичке свр
хе, али да не говоре о томе на кога се односе, будући да то лице више није припадник 
таквих заједница.
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7.Закључак
Цр кве и вер ске за јед ни це пред ста вља ју ин сти ту ци је од ве ли ког 

зна ча ја за дру штво и др жа ву. Због њи хо вог ве ли ког зна ча ја, оне ужи
ва ју по се бан ста тус у прав ном по рет ку Ре пу бли ке Ср би је. По се бан 
ста тус под ра зу ме ва не за ви сност од др жа ве, са мо стал ност у де ло ва њу 
и ауто ном ност пра ви ла ко је про пи су ју у окви ри ма сво јих над ле жно
сти и сло бо де удру жи ва ња. Ова кав став пот кре пљен је од го ва ра ју ћим 
устав ним и за кон ским од ред ба ма.

За кон о за шти ти лич них по да та ка ко ји на нов и све о бу хва тан 
на чин уре ђу је пи та ња од зна ча ја за за шти ту по да та ка о лич но сти гра
ђа на, до во ди у пи та ње по ме ну ти од нос цр ка ва и др жа ве. Овај за кон 
уре дио је пи та ња об ра де лич них по да та ка ко ју вр ше цр кве и вер ске 
за јед ни це, на та кав на чин да је оста вио мо гућ ност да др жав ни ор га ни 
има ју од ре ђе на ин спек циј ска овла шће ња у од но су на об ра де лич них 
по да та ка вер ни ка. Та ко је По ве ре ник за ин фор ма ци је од јав ног зна ча
ја и за шти ту по да та ка о лич но сти овла шћен да кон тро ли ше и над зи ре 
рад цр кве них и вер ских ор га на у ве зи са лич ним по да ци ма, а уз то 
он мо же да огра ни чи, па чак и за бра ни да љу об ра ду лич них по да та ка 
вер ни ка, што је у су прот но сти са по ме ну тим устав ним и за кон ским 
од но сом др жа ве и цр кве.

Та ква си ту а ци ја се мо же из бе ћи уко ли ко цр кве и вер ске за јед
ни це ис пу не два усло ва. Пр ви услов је да до не су уну тра шњи оп шти 
(под за кон ски) прав ни акт ко ји на све о бу хва тан на чин уре ђу је пи та ња 
об ра де лич них по да та ка и то та ко да бу де у скла ду са За ко ном о за
шти ти по да та ка о лич но сти. Све о бу хват ност под ра зу ме ва уре ђи ва ње 
пи та ња у ве зи са при стан ком на об ра ду, пра ва вер ни ка у ве зи са лич
ним по да ци ма, пи та ње од го вор но сти и ли ца за ду же них за ста ра ње о 
при ку пље ним лич ним по да ци ма.

Дру ги услов ко ји је нео п хо дан је сте да се уста но ви по себ но не
за ви сно над зор но те ло (овла шће но ли це) ко је ће се ста ра ти о лич ним 
по да ци ма вер ни ка и об ра да ма тих по да та ка. Та кво те ло мо ра да бу де 
не за ви сно од на ло га и ин струк ци ја цр кве и вер ске за јед ни це, мо ра да 
има обез бе ђе ну не за ви сност у ра ду, да бу де аде кват но пла ће но за свој 
рад и да бу де струч но за оба вља ње прав них по сло ва у ве зи са лич ним 
по да ци ма гра ђа на.

Сма тра мо да по ме ну ти усло ви не ди ра ју не за ви сност, ауто ном
ност и са мо стал ност цр ка ва и вер ских за јед ни ца у од но су на др жа
ву. Сва ка ко, до но ше ње уну тра шњих пра ви ла цр кве у ве зи са об ра дом 
лич них по да та ка вер ни ка и уста но вља ва ње од го ва ра ју ћег ли ца ко је ће 
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во ди ти бри гу о лич ним по да ци ма и об ра да ма по да та ка у окви ри ма цр
кве, пред ста вља ју, осим за кон ске ду жно сти, и аде ква тан ме ха ни зам за
шти те пра вил но сти об ра да и за шти те пра ва гра ђа на. Ови ме ха ни зми 
омо гу ћа ва ју пра вил не об ра де лич них по да та ка, што је од зна ча ја за 
по што ва ње људ ских пра ва и сло бо да, али и про мо ци ју за ко ни тог ра да 
цр кве, ко ја је кроз исто ри ју би ла зве зда во ди ља у до но ше њу и про мо
ви са њу пра вих и истин ских вред но сти дру штва.
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