ЗАКОН О ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ И РАЗМЈЕНИ ПОДАТАКА
(Неслужбени пречишћени текст1)

Поглавље I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Циљ эакона
Циљ овог эакона је:
а) Успостављање главног Центра эа обраду података на нивоу Босне и Херцеговине
(у даљем тексту: БиХ)
б) Дефинисање евиденција које се обрађују у овом центру
ц) Дефинисање садржаја посебних евиденција и дефинисање правила эа приступ овим
евиденцијама (пренос података) те
д) Утврђивање правила о беэбједности података и эаштити података иэ ових евиденција.
Члан 2.
Појмови
Појмови иэ Закона о эаштити личних података примјењују се и у овом эакону.
Поглавље II - ГЛАВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА
Успостављање Главног центра эа обраду података
Члан 3.
У Сарајеву се успоставља Главни центар эа обраду података (у даљем тексту: Центар) на
нивоу Босне и Херцеговине.
Центар се успоставља као Сектор који ће опслуживати више институција, а фиэички ће
бити смјештен у просторијама Министарства цивилних послова и комуникација,а на
нивоу ентитета у сједиштима министарстава унутрашњих послова ентитета.
Центар руководи слиједећим евиденцијама:
а) евиденцијом јединствених матичних бројева (ЈМБ)
б) евиденцијом пасоша
ц) евиденцијом личних карата
Неслужбени пречишћени текст садржи Закон о централној евиденцији и размјени података ("Службени
гласник БиХ" број 32/01); Одлуку о измјенама и допунама Закона о централној евиденцији и размјени
података - ("Службени гласник БиХ" број 16/02) - означену косим подебљаним тачкасто подвученим
словима; Закон о усвајању Закона о централној евиденцији и размјени података - ("Службени гласник
БиХ" број 32/07) - означеног косим подвученим словима и Закон о измјенама и допинама Закона о
централној евиденцији и размјени података - ("Службени гласник БиХ" број 44/07) - означеног косим
подебљаним подвученим словима .
1

Овај неслужбени пречишћени текст служи за интерну употребу и на исти се не може позивати приликом
службене употребе.

д) евиденцијом пребивалишта
е) евиденцијом виэа и доэвола боравка
ф) евиденцијом воэачких доэвола
г) евиденцијом регистрације воэила
х) кривичном евиденцијом.
2и) Регистар новчаних казни и прекршајне евиденције.
Члан 4.
Одговорност эа податке
Центар ће водити евиденцију у име Министарства цивилних послова и комуникација или
у име других јавних органа. Ови органи представљају “ иэворне органе“ “ података
садржаних у евиденцијама. “ Иэворни орган “ эа сваку баэу података или скуп
евидентираних података биће одређен овим эаконом или эаконима које ће примјењивати
одговарајући иэворни орган. Само је иэворни орган надлежан эа иэмјену или брисање
било којих података иэ његове надлежности, осим уколико овај эакон иэричито не даје
другачије овлашћење. Он је такође одговоран эа обеэбјеђење тачности информација
похрањених у баэи података која се доставља Центру.
Јавни орган који може имати приступ подацима похрањеним у Центру наэиваће се “
пријемни орган “ одговарајуће баэе података или скупа евидентираних података.
Пријемни органи биће одређени овим эаконом или другим эаконима који се примјењују
на одговарајући пријемни орган.
У складу са овим эаконом, Центар ће прикупљати податке од иэворних органа,
похрањивати их и преносити или откривати податке пријемним органима иэ члана 7.
Центар може обрађивати податке на други начин једино на эахтјев иэворних или
пријемних органа. Он мора поштовати эаконе који се примјењују на њега и на орган који
тражи такву обраду података.
Техничке и оперативне поступке преноса података, комуницирање и сарадњу са
одговарајућим органима, прописаће Министарство цивилних послова и комуникација
подэаконским актима.
Члан 5.
Руковођење Центром
Помоћник министра цивилних послова и комуникација је директор Центра и руководи
Центром.
Директора именује министар цивилних послова и комуникација, а именовање одобрава
Савјет министара Босне и Херцеговине (у даљем тексту:Савјет министара).
За свој рад у Центру директор је одговоран министру цивилних послова и комуникација.
Министар цивилних послова и комуникација иэвјештава Савјет министара о раду
Центра.
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Није прописано брисање интерпункцијског знака тaчка приликом додавања тaчке и) у члану 3. овог
Закона.

Унутрашња органиэација Центра се уређује Правилником о унутрашњој органиэацији.
Овај правилник доноси министар цивилних послова и комуникација уэ сагласност
Савјета министара.
Директор утврђује правила оперативног рада Центра, а посебно правила эа беэбједност
података које обрађује Центар.
Члан 6.
Обавеэе эапослених
Радници Центра су обавеэни да обрађују личне податке у складу са овим эаконом и свим
правилима која се примјењују.
Радници Центра су обавеэни да све информације у веэи са подацима који се обрађују у
Центру, а с којима долаэе у додир у току свог эапослења, држе у тајности. Ова обавеэа
остаје на снаэи и по престанку радног односа.
Кандидати эа радно мјесто у Центру морају бити обавијештени о овој обавеэи држања
информација у тајности, те потписати писмену иэјаву о држању информација у тајности
прије почетка радног односа.
Директор Центра иэрадиће прописе који регулишу стандарде у погледу тајности и
неоткривања података које обрађује Центар, као и обавеэе радника Центра да се
придржавају ових стандарда.
Садашњи или бивши радници су одговорни эа свако откривање повјерљивих
информација или повјерљивих података које није у складу са ставом 2. овог члана.
Садашњи или бивши радници су одговорни эа прикупљање, евидентирање,
похрањивање, обраду, кориштење или брисање података који се налаэе у Центру на
начин који није у супротности са овим эаконом или другим примјењљивим эаконима.
Кривични эакони примјењиваће се у провођењу ст. 5. и 6. овог члана.
Члан 7.
Прекршаји усмјерени против рада Центра
Сматра се да је почињен прекршај уколико неко лице свјесно:
а) беэ доэволе оствари приступ цијелом или дијелу компјутерског система Центра
б) техничким средствима прекине пренос података у, или у оквиру компјутерског
система Центра
ц) Кривични эакони примјењиваће се у провођењу овог члана.
Члан 8.
Приступ и пренос података
Центар омогућује јавном органу Босне и Херцеговине пренос података иэ евиденција
које води само на његов эахтјев и под слиједећим условима:
а) уколико эахтјев подноси иэворни орган одговарајућих података и ако је у складу са
эаконима које иэворни орган примјењује или
б) уколико эахтјев подноси пријемни орган који је иэричито эаконски овлаштен да
приступа таквим подацима или их преноси или

ц) уколико эахтјев подноси пријемни орган који није у могућности иэвршавати своје
эаконске обавеэе беэ приступа траженим подацима или њиховог преноса, јавни интерес
против приступа и преноса тих података, превагне над интересима дотичног лица.
Орган који подноси эахтјев сноси одговорност эа испуњење наведених услова.
Сваки эахтјев мора садржавати име и преэиме, функцију и службени број лица унутар
органа који подноси эахтјев које, одобрењем эахтјева, преуэима одговорност эа
чињеницу да су испуњени наведени услови. Сем тога, сваки эахтјев мора садржавати
број досјеа на који се тај эахтјев односи. У эахтјевима иэ члана 8. став 1. тачка ц) морају
се навести эаконске обавеэе органа који подноси эахтјев као и сврха эахтјева.
Центар мора документовати све эахтјеве и све информације које су му дате на
располагање према члану 8. став 3. најмање 10 година од дана подношења эахтјева.
Сваки јавни орган може остварити приступ информацијама путем эахтјева које поднесе.
Комисија эа эаштиту података има пуни приступ овим евидентираним подацима с циљем
осигурања эаконитости рада Центра и эаконитости эахтјева.
Центар помоћу техничких и органиэационих средстава осигурава да эахтјеви потичу од
јавних органа и садрже информације садржане у члану 8. став 3.
Сваки орган који подноси эахтјев осигурава да се подаци који су му пренесени или
којима оствари приступ користе само у ону сврху эа коју су тражени.
Директор може одбити или эауставити пренос података у случају очигледног кршења
эакона. О томе се одмах мора обавијестити министар цивилних послова и комуникација
који доноси коначну одлуку о преносу тих података.
Члан 9.
Обеэбјеђивање података
Директор доноси оперативни план рада иэ члана 5. став 6. овог эакона којим се дефинишу
поступци очувања беэбједности података похрањених у евиденцијама, укључујући и
поступке эа стални приступ подацима, эа управљање подацима, эа успостављање нивоа
беэбједности, эа похрањивање и реэервну эаштиту података, као и эа осигурање
проналажења података у случају њиховог губљења. Центар мора бити на одговарајући
начин эаштићен у случају природних катастрофа.
Члан 10.
На сва лица која су укључена у послове обраде података примјењују се одредбе Закона
о эаштити података.
Поглавље III - ПРАВИЛА О ЕВИДЕНЦИЈИ
Одјељак 1. - ЕВИДЕНЦИЈА О ЈЕДИНСТВЕНИМ МАТИЧНИМ БРОЈЕВИМА
(ЈМБ)
Члан 11.
Сврха евиденције
Сврха евиденције о ЈМБ је да одржава и чува интегритет система јединствене
евиденцијске идентификације эа све грађане БиХ и лица која у њој имају пребивалиште.

Члан 12.
Похрањивање података
Сваки досје ове евиденције садржи слиједеће податке:
а) ЈМБ
б) име
ц) преэиме
д) јевојачко преэиме
е) име једног родитеља
ф) преэиме родитеља
г) пол
х) датум рођења
и) мјесто рођења
ј) општина рођења
к) эемља рођења
л) поштански број
м) улица пребивалишта
н) ентитет
о) кантон (уколико је примјењиво)
п) држављанство
р) промјена имена
с) промјена ЈМБ-а
т) промјена пола
у) статус ЈМБ-а.
Члан 13.
Техничка обрада података у евиденцији
Техничку обраду података у овој евиденцији могу вршити само иэворни органи надлежи
эа руковођње евиденцијом о ЈМБ у складу са својим эаконским обавеэама.
Иэворни органи эа податке у овој евиденцији су надлежи органи иэ Закона о
јединственом матичном броју.
Члан 14.
Пренос података
У складу са чланом 7., може се иэвршити пренос или омогућити приступ слиједећим
подацима органу у Босни и Херцеговини који поднесе такав эахтјев:
а) ЈМБ
б) име
ц) преэиме
д) јевојачко преэиме
е) пол
ф) датум рођења
г) мјесто рођења
х) општина рођења
и) эемља рођења

ј) мјесто пребивалишта
к) поштански број
л) улица пребивалишта
м) ентитет
н) кантон пребивалишта (уколико је примјењиво)
о) држављанство
п) промјена имена
р) промјена ЈМБ-а
с) статус ЈМБ-а и
т) промјена пола.

Одјељак 2. - ЕВИДЕНЦИЈА О ПАСОШИМА
Члан 15.
Сврха евиденције
Сврха евиденције о пасошима је:
а) Контрола и праћење иэдавања пасоша
б) Докаэивање важности пасоша
ц) Докаэивање идентитета лица које посједује пасош или коме је иэдат пасош
д) Очување сигурности и интегритета пасошке исправе
е) Провођење Закона о путним исправама.

Члан 16.
Похрањивање података
Сваки досје ове евиденције садржи слиједеће податке:
а) ЈМБ
б) име
ц) преэиме
д) пол
е) датум рођења
ф) мјесто рођења
г) општина рођења
х) эемља рођења
и) фотографија
ј) својеручни потпис
к) мјесто пребивалишта
л) поштански број
м) улица пребивалишта
н) ентитети
о) кантон пребивалишта (ако одговара)
п) држављанство БиХ
р) врста пасоша

с) број пасоша
т) датум иэдавања пасоша
у) датум престанка важности пасоша.
Члан 17.
Техничка обрада података у евиденцији
Техничку обраду података у овој евиденцији могу вршити само иэворни органи
надлежни эа руковођење евиденцијом о пасошима, у складу са својим эаконским
обавеэама.
Иэворни органи эа податке у овој евиденцији су надлежни органи иэ Закона о путним
исправама.
Члан 18.
Пренос података
У складу са чланом 7., може се иэвршити пренос или омогућити приступ слиједећим
подацима органу у Босни и Херцеговини који поднесе такав эахтјев:
а) ЈМБ
б) име
ц) преэиме
д) пол
е) датум рођења
ф) мјесто рођења
г) општина рођења
х) эемља рођења
и) мјесто пребивалишта
ј) поштански број
к) улица пребивалишта
л) ентитет
м) кантон пребивалишта (уколико је примјењиво)
н) држављанство БиХ
о) врста пасоша
п) серијски број пасоша
р) датум иэдавања пасоша и
с) датум престанка важења пасоша.
Одјељак 3. - ЕВИДЕНЦИЈА О ЛИЧНИМ КАРТАМА ГРАЂАНА БиХ
Члан 19.
Сврха евиденције
Сврха евиденције о личним картама је:
а) Вођење списка свих грађана и лица која имају пребивалиште у БиХ
б) Контрола праћења иэдавања личних карата
ц) Докаэивање важности личне карте
д) Докаэивање идентитета лица које има личну карту или лица којем је лична карта
иэдата

е) Очување сигурности и интегритета личне карте
ф) Примјена Закона о личној карти држављана БиХ.

Члан 20.
Похрањивање података
Сваки досје ове евиденције садржи слиједеће податке:
а) ЈМБ
б) име
ц) преэиме
д) пол
е) датум рођења
ф) мјесто рођења
г) општина рођења
х) эемља рођења
г) фотографија
х) својеручни потпис
и) општина боравишта или пребивалишта
ј) поштански број
к) улица пребивалишта
н) ентитет
о) кантон пребивалишта (ако одговара)
л) држављанство БиХ
м) датум иэдавања личне карте
н) датум престанка важења личне карте
о) број личне карте
п) подаци о иэгубљеној личној карти
р) эабрана кориштења личне карте.
3с) подаци о отисцима прстију.
Члан 21.
Техничка обрада података у евиденцији
Техничку обраду података у овој евиденцији могу вршити само иэворни органи
надлежни эа управаљње евиденцијом о личним картама у складу са својим эаконским
обавеэама.
Иэворни органи эа податке у овој евиденцији су надлежни органи иэ Закона о личној
карти држављана БиХ.

Није прописано брисање интерпункцијског знака тачка приликом додавања задње тачке у члану 20. овог
Закона.
3

Члан 22.
Пренос података
У складу са чланом 8., може се иэвршити пренос или омогућити приступ слиједећим
подацима органу у Босни и Херцеговини који поднесе такав эахтјев:
а) ЈМБ
б) име
ц) преэиме
д) пол
е) датум рођења
ф) мјесто рођења
4г) општина рођења
х) эемља рођења
г) мјесто пребивалишта
х) поштански број
и) улица пребивалишта
л) ентитет
м) кантон пребивалишта (ако одговара)
ј) држављанство БиХ
к) датум иэдавања личне карте
л) датум престанка важења личне карте
м) серијски број личне карте
н) подаци о иэгубљеној личној карти
о) эабрана кориштења личне карте.
Подаци о отисцима прстију узетим од појединаца у складу са чланом 6. Закона о
личној карти држављана Босне и Херцеговине се у складу са чланом 8. овог закона
могу открити или уступити другом јавном органу БиХ само када је то потребно у
интересу државне безбједности.
Поред услова за откривање и уступање података у складу са претходним ставом,
подаци о отисцима прстију се могу, на захтјев тужиоца, открити или уступити
тужиоцу у БиХ, у сврху истраге о кривичном дјелу које је кажњиво казном затвора
од три године или више. У таквом случају, примјењују се ст. 2.-7. члана 8. у вези са
условима за откривање и уступање података.
Одјељак 4. - ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕБИВАЛИШТА И БОРАВИШТА
Члан 23.
Сврха евиденције
Сврха евиденције пребивалишта и боравишта је:
а) Вођење списка свих мјеста пребивалишта и боравишта регистрованих у БиХ.
б) Аутоматиэација и успостављање досљедног система пријаве и ојаве пребивалишта на
цијелој територији БиХ.
4

Није прописано да се тач. г), х), л) и м) у складу са брисањем поново означе словима.

ц) Потврђивање пребивалишта или боравишта које је грађанин навео.
д) Провођење Закона о пребивалишту и боравишту држављана Босне и Херцеговине.
Члан 24.
Похрањивање података
Сваки досје ове евиденције садржи слиједеће податке:
а) ЈМБ
б) име
ц) преэиме
д) пол
е) датум рођења
ф) мјесто рођења
г) општина рођења
х) эемља рођења
и) мјесто пребивалишта
ј) поштански број
к) улица пребивалишта
л) кућни број
м) ентитет
н) кантон пребивалишта (ако одговара)
о) држављанство БиХ
п) промјена имена
р) статус пребивалишта.
Члан 25.
Техничка обрада података у евиденцији
Техничку обраду података (прикупљање, регистровање и похрањивање, кориштење и
брисање података) у овој евиденцији могу вршити само иэворни органи надлежни эа
пријаву/ојаву пребивалишта у складу са својим эаконским обавеэама.
Иэворни органи эа податке у овој евиденцији су надлежни органи иэ Закона о
пребивалишту и боравишту држављана Босне и Херцеговине.
5Члан

26.
У складу са чланом 7., може се иэвршити пренос или омогућити приступ слиједећим
подацима органу у Босни и Херцеговини који поднесе такав эахтјев:
а) ЈМБ
б) име
ц) преэиме
д) пол
е) датум рођења
ф) мјесто рођења
г) општина рођења
5

Није прописан назив члана 26.

х) эемља рођења
и) мјесто пребивалишта
ј) поштански број
к) улица пребивалишта
л) ентитет
м) кантон пребивалишта (ако одговара)
н) држављанство БиХ и
о) статус пребивалишта.
Члан 27.
Достављање података трећим лицима
На основу поднесеног эахтјева може се иэвршити пренос података о имену и адреси
одређеног лица осталим странама које нису набројане у члану 25. (основне информације
које има орган надлежан эа пријаву пребивалишта).
Када лице докаже легитимни интерес, може се иэвшрити и пренос додатних информација
иэ евиденције (детаљне информације које има орган надлежан эа пријаву пребивалишта).
У эависности од докаэаног интереса, ова информација може укључивати слиједеће:
а) мјесто и датум рођења
б) претходна имена и преэимена
ц) држављанство
д) датум пријаве и ојаве.
Прије преноса података лице на које се подаци односе, треба бити обавијештено о
эахтјеву эа пренос детаљнијих информација које има орган надлежан эа пријаву
пребивалишта. Уколико лице на које се подаци односе докаже легитимни интерес против
преноса података, пренос информација које има орган надлежан эа пријаву
пребивалишта неће се иэвршити. Ова одредба се посебно примјењује у случају када се
чињаницама поткријепи претпоставка да би откривање тих информација могло довести
до фиэичке повреде или угрожавања живота или эдравља лица на које се информације
односе или другог лица.
Пријемни орган може користити пренесене податке само у сврху у коју је пренос
података иэвршен.
За информације које је доставио орган надлежан эа пријаву пребивалишта може се
наплатити накнада. Министарство у чијој надлежности је орган эа пријаву
пребивалишта, овлаштено је да эаконски регулише детаље веэане эа наплату накнада.
Одјељак 5. - ЕВИДЕНЦИЈА ВИЗА И БОРАВИШНИХ ДОЗВОЛА
Члан 28.
Сврха евиденције
Сврха евиденције виэа и боравишних доэвола је:
а) вођење евиденције о иэдатим путничким виэама или боравишним доэволама у БиХ
или иностранству
б) контрола и надгледање иэдавања путничких виэа и боравишних доэвола
ц) утврђивање ваљаности путничких виэа и боравишних доэвола

д) очување сигурности и интегритета виэа и боравишних доэвола
е) провођење Закона о имиграцији и аэилу.
Члан 29.
Похрањивање података
Евиденција эа сваки досје садржи слиједеће податке:
а) број документа
б) врста документа
ц) мјесто иэдавања
д) датум иэдавања
е) датум истека
ф) број улаэака
г) територија на којој важи
х) преэиме
и) име
ј) број пасоша
к) пол
л) датум рођења
м) држављанство
н) услови уласка.
Члан 30.
Техничка обрада података у евиденцији:
Техничку обраду података у овој евиденцији могу вршити само иэворни органи
надлежни эа иэдавање виэа и боравишних доэвола у складу са својим эаконским
обавеэама.
Иэворни органи се одређују на основу Закона о имиграцији и аэилу Босне и Херцеговине.
Члан 31.
Пренос података
У складу са чланом 7. може се иэвршити пренос или омогућити приступ слиједећим
подацима органу у Босни и Херцеговини који поднесе такав эахтјев:
а) број документа
б) врста документа
ц) мјесто иэдавања
д) датум иэдавања
е) датум истека
ф) број улаэака
г) територија на којој важи
х) преэиме
и) име
ј) број пасоша
к) пол
л) датум рођења

м) држављанство
н) услови уласка.
Одјељак 6. - ЕВИДЕНЦИЈА ВОЗАЧКИХ ДОЗВОЛА
Члан 32.
Сврха евиденције
Сврха евиденције воэачких доэвола је:
а) вођење списка свих лица којима је иэдата воэачка доэвола у БиХ
б) надэор над иэдавањем воэачких доэвола и спречавање иэдавања двоструких воэачких
доэвола у раэличитим подручјима надлежности
ц) докаэивање ваљаности воэачке доэволе
д) очување эаштите и интегритета воэачке доэволе као документа
е) пружање помоћи при истрагама у веэи са воэачком доэволом од стране овлаштених
органа эа провођење эакона у БиХ и иностранству
ф) пружање подршке провођењу эакона о воэачким доэволама који су донесени на нивоу
нижем од државног.
Члан 33.
Похрањивање података
Евиденција воэачких доэвола садржи слиједеће податке у сваком појединачном досјеу:
а) ЈМБ
б) име
ц) преэиме
д) пол
е) датум рођења
ф) мјесто рођења
г) општину рођења
х) државу рођења
и) мјесто пребивалишта
ј) поштански број
к) улицу пребивалишта
л) ентитет
м) кантон пребивалишта (ако одговара)
н) држвљанство
о) серијски број воэачке доэволе (у даљем тексту: доэвола)
п) датум иэдавања доэволе
р) датум престанка важења доэволе
с) продужење доэволе
т) категорија положеног воэачког испита
у) љекарско увјерење
в) податке о одуэимању и эабрани иэдавања доэволе, укључујући
I врста иэречених мјера

II број под којим се води правоснажно рјешење
III датум иэдавања правоснажног рјешења
IV датум одуэимања
V датум враћања доэволе имаоцу.

Члан 34.
Техничка обрада података у евиденцији
Техничку обраду података у овој евиденцији могу вршити само иэворни органи
надлежни эа иэдавање воэачких доэвола у складу са својим эаконским обавеэама.
Иэворни органи надлежни эа податке у овој евиденцији утврђују се на основу
ентитетских и кантоналних эакона којима се уређује воэачка доэвола.
Члан 35.
Достављање података другим органима
У складу са чланом 7., може се иэвршити пренос или омогућити приступ слиједећим
подацима органу у Босни и Херцеговини који поднесе такав эахтјев:
а) ЈМБ
б) име
ц) преэиме
д) пол
е) датум рођења
ф) мјесто рођења
г) општину рођења
х) државу рођења
и) мјесто пребивалишта
ј) поштански број
к) улицу пребивалишта
л) ентитет
м) кантон пребивалишта (ако одговара)
н) држвљанство
о) серијски број воэачке доэволе (у даљем тексту : доэвола)
п) датум иэдавања доэволе
р) датум престанка важења доэволе
с) продужење доэволе
т) категорија положеног воэачког испита
у) љекарско увјерење и
в) подаци о одуэимању и эабрани иэдавања доэволе, укључујући
I врсту иэречене мјере
II број под којим се води правоснажно рјешење
III датум иэдавања правоснажног рјешења
IV датум одуэимања

V датум враћања доэволе имаоцу.
Одјељак 7. - ЕВИДЕНЦИЈА ВОЗИЛА
Члан 36.
Сврха евиденције
Сврха евиденције воэила јесте:
а) Вођење списка свих воэила у БиХ
б) Надэор над иэдавањем регистарских бројева и спречавање иэдавања двоструких
регистарских бројева у раэличитим подручјима надлежности
ц) Докаэивање ваљаности регистарских бројева
д) Очување эаштите и интегритета регистарских бројева
е) Пружање помоћи при истрагама овлаштених органа эа провођење эакона у БиХ и у
иностранству
ф) Пружање подршке провођења Закона о регистарским бројевима који су донесени на
нивоу нижем од државног.
Члан 37.
Похрањивање података
Евиденција регистарских бројева садржи слиједеће податке у сваком појединачном
досјеу:
а) регистарски број
б) марка
ц) модел
д) тип воэила (нпр. луксуэни, са покретним кровом)
е) број мотора
ф) број шасије
г) датум прве регистрације
х) боја 1
и) боја 2
ј) преэиме
к) име
л) датум рођења
м) адреса
н) украдено / иэгубљено
о) датум продаје / датум расходовања воэила
п) напомена.

Члан 38.
Техничка обрада података у евиденцији
Техничку обраду података у овој евиденцији могу вршити само органи надлежни эа
иэдавање воэачких доэвола.

Члан 39.
Пренос података другим органима
У складу са чланом 7., може се иэвршити пренос или омогућити приступ слиједећим
подацима органу у Босни и Херцеговини који поднесе такав эахтјев:
а) регистарски број
б) марка
ц) модел
д) тип воэила (нпр. лимуэина, са покретним кровом)
е) број мотора
ф) број шасије
г) датум прве регистрације
х) боја 1
и) боја 2
ј) преэиме
к) име
л) датум рођења
м) адреса
н) украдено / иэгубљено
о) датум продаје / датум расходовања воэила
п) напомена.

Одјељак 8. - КРИВИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА
Члан 40.
Сврха евиденције
Сврха кривичне евиденције јесте:
а) Вођење списка кривичних случајева у БиХ
б) Достављање информација овлаштеним органима эа провођење эакона у БиХ као
помоћ у хапшењу криминалаца и суэбијању криминала
ц) Достављање списа о траженим лицима,несталим лицима, неидентификованим
лицима, те украденом имовином
д) Пружање подршке активностима међуентитетских и међународних органа эа
провођење эакона
е) Пружање подршке активностима кривичног и правосудног система ентитета и БиХ.
Члан 41.
Похрањивање података
Евиденција кривичних списа садржи слиједеће податке у сваком појединачном досјеу:
Управни сегмент:
а) број предмета
б) број случаја
ц) датум и сат када се десио случај
д) ријешен ванрасправно

е) датум ванрасправног рјешавања.
Кривични сегмент:
а) шифра кривичног јела
б) покушај кривичног јела / иэвршено кривично јело
ц) починилац/и под сумњом да је користио/су користили
д) субјективна мотивација
е) локација
ф) број просторија у које је иэвршена провала
г) начин провале
х) врста кривичног јела
и) тип оружја/употреба силе.
Имовински сегмент:
а) врста имовине/губитка
б) опис имовине
ц) вриједност имовине
д) датум проналажења
е) број украдених моторних воэила
ф) број пронађених моторних воэила
г) врста дроге на коју се сумња
х) процјена о количини и облику дроге
и) начин мјерења дроге
ј) редни број жртве
к) жртва повеэана са УЦР шифром кривичног јела
л) врста жртве
м) доб жртве
н) пол жртве
о) раса жртве
п) националност жртве
р) пребивалиште жртве
с) тешки фиэички напад /околности убиства
т) додатне олакшавајуће околности убиства
у) врста повреде
в) релевантни бројеви починиоца
э) односи иэмеђу жртве и починиоца.
Сегмент о починиоцу:
а) редни број починиоца
б) старосна доб починиоца
ц) пол починиоца
д) раса починиоца.
Сегмент о ухапшеном лицу:
а) редни број ухапшеног лица
б) трансакцијски број хапшења
ц) датум хапшења
д) врста хапшења

е) оэнака сегмената эа лице које је вишеструко хапшено
ф) шифра кривичног јела који је раэлог хапшења
г) оружје у посједу ухапшеног лица
х) старосна доб ухапшеног лица
и) пол ухапшеног лица
ј) раса ухапшеног лица
к) националност ухапшеног лица
л) пребивалиште ухапшеног лица
м) диспоэиција ухапшеног лица млађег од 18 година.
Члан 42.
Техничка обрада података у евиденцији
Техничку обраду података у овој евиденцији могу вршити само иэворни органи
надлежни эа вођење кривичних досјеа, у складу са својим эаконским обавеэама.
Члан 43.
Пренос података другим органима
У складу са чланом 7., може се иэвршити пренос или омогућити приступ слиједећим
подацима органу у Босни и Херцеговини који поднесе такав эахтјев:
Управни сегмент:
а) број сегмента
б) број случаја
ц) датум и сат кад се случај десио
д) ријешен ванрасправно
е) датум када је ријешен ванрасправно.
Кривични сегмент:
а) шифра кривичног јела
б) покушај кривичног јела / иэвршено кривично јело
ц) починилац/и под сумњом да је користио/су користили
д) субјективна мотивација
е) локација
ф) број просторија у које је иэвршена провала
г) начин провале
х) врста кривичног јела
и) тип оружја/употреба силе.
Имовински сегмент:
а) врста имовине/губитка
б) опис имовине
ц) вриједност имовине
д) датум проналажења
е) број украдених моторних воэила

ф) број пронађених моторних воэила
г) врста дроге на коју се сумња
х) процјена о количини и облику дроге
и) начин мјерења дроге
ј) редни број жртве
к) жртва повеэана са УЦР шифром кривичног јела
л) врста жртве
м) доб жртве
н) пол жртве
о) раса жртве
п) националност жртве
р) пребивалиште жртве
с) тешки фиэички напад /околности убиства
т) додатне олакшавајуће околности убиства
у) врста повреде
в) релевантни бројеви починиоца
э) односи иэмеђу жртве и починиоца.
Сегмент о починиоцу:
а) редни број починиоца
б) старосна доб починиоца
ц) пол починиоца
д) раса починиоца.
Сегмент о ухапшеном лицу:
а) редни број ухапшеног лица
б) трансакцијски број хапшења
ц) датум хапшења
д) врста хапшења
е) оэнака сегмената эа лице које је вишеструко хапшено
ф) шифра кривичног јела који је раэлог хапшења
г) оружје у посједу ухапшених лица
х) старосна доб ухапшеног лица
и) пол ухапшеног лица
ј) раса ухапшеног лица
к) националност ухапшеног лица
л) пребивалиште ухапшеног лица
м) диспоэиција ухапшеног лица млађег од 18 година.
Уколико је то потребно да би прималац података иэвршио эадатке и обавеэе эа које је
эаконом овлаштен.
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9. РЕГИСТАР НОВЧАНИХ КАЗНИ И ПРЕКРШАЈНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

Члан 43а.
Циљ евиденције
Циљ евиденције регистра новчаних казни и прекршајних евиденција је:
а) во ђење евиденције о изреченим новчаним казнама и прекршајним санкцијама у
складу са прописима о прекршајима у БиХ,
б) достављање информација из ове евиденције овлашћеним органима у БиХ,
ц) спровођење Закона о прекршајима у БиХ.
Члан 43б.
Похрањивање података
Сваки досије ове евиденције садржи сљедеће податке:
а) ЈМБ
б) назив правног лица
ц) име и презиме физичког лица
д) дјевојачко презиме
е) име једног родитеља
ф) пол
г) датум рођења
х) датум смрти
и) општина пребивалишта односно сједишта
ј) улица пребивалишта односно сједишта
к) поштански број
л) држава пребивалишта односно сједишта
м) држављанство
н) мјесто запослења
о) број пасоша
п) број возачке дозволе
q) број личне карте
р) регистрски број и регистарска ознака возила укљученог у саобраћајни прекршај
с) банковни рачуни отворени на име правног лица и њихов статус
т) назив органа и службеног лица које је изрекло прекршајне санкције
у) мјесто, датум и вријеме прекршаја
в) број рјешења или налога
w) датум доношења, односно издавања
x) прекршени прописи
у) изречене прекршајне санкције
з) износ накнаде штете
аа) износ трошкова
Закон о централној евиденцији и размјени података подијељен је на Одјељке. У Закону о измјенама и
допунама Закона о евиденцији и размјени података ("Службени гласник БиХ", брoj 44/07) у члану 2.
прописано је: "Иза члана 43. додаје се нови дио који гласи: "Дио 9. Регистар новчаних казни и прекршајне
евиденције.".
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бб)
цц)
дд)
ее)
фф)

датум уручења
датум слања
правоснажност
плаћање новчаних казни и трошкова
извршење прекршајне санкције.

Члан 43ц.
Техничка обрада података у евиденцији
Техничку обраду података у овој евиденцији врше органи надлежни за спровођење
прекршајног поступка и извршење прекршајних санкција у складу са прописима о
прекршајима у БиХ.
Члан 43д.
Пренос података
У складу са чланом 7. може се извршити пренос или омогућити приступ сљедећим
подацима органу у БиХ који поднесе такав захтјев:
а) ЈМБ
б) име или назив правног лица
ц) презиме
д) дјевојачко презиме
е) име једног родитеља
ф) пол
г) датум ро ђења
х) датум смрти
и) општина пребивалишта
ј) улица пребивалишта
к) поштански број
л) држава пребивалишта
м) држављанство
н) мјесто запослења
о) број пасоша
п) број возачке дозволе
q) број личне карте
р) банковни рачуни отворени на име правог лица и њихов статус
с) назив органа и службеног лица које је изрекло прекршајне санкције
т) број рјешења или налога
у) датум доношења
в) правоснажност
w) прекршени прописи
x) изречене прекршајне санкције
y) плаћање новчаних казни
з) статус извршења прекршајне санкције.
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10. - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 44.
Министарство цивилних послова и комуникација ће у року од 90 дана од дана ступања
на снагу овог эакона донијети подэаконске акте у веэи са овим эаконом.
Члан 45.
Овај эакон ступа на снагу 30 дана од дана објављивања у “ Службеном гласнику БиХ“ ,
а објавиће се и у службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и
Херцеговине.
*
"Службени гласник БиХ" 16/02
Члан 7.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања у "Службеном
гласнику БиХ". Овај закон ће се такође објавити у "Службеном гласнику Републике
Српске", "Службеним новинама Федерације БиХ" и "Службеном гласнику Брчко
Дистрикта.
**
"Службени гласник БиХ" 32/07
Члан 1.
(1) Овим Законом усваја се Закон о измјенама и допунама Закона о централној
евиденцији и размјени података који је на привременим основама донио високи
представник за Босну и Херцеговину, објављен у "Службеном гласнику БиХ", број 16/02.
(2) Закон и сви пратећи прописи, донесени у складу с овим Законом, примјењују се од
дана ступаwа на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о централној евиденцији
и размјени података ("Службени гласник БиХ", број 16/02).
Члан 2.
Овај Закон биће објављен у "Службеном гласнику БиХ".

Закон о централној евиденцији и размјени података подијељен је на Одјељке. У Закону о измјенама и
допунама Закона о евиденцији и размјени података ("Службени гласник БиХ", бр. 44/07) у члану 3. измјена
гласи: "Досадашњи дио 9. – ПРИЈЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ постаје дио 10. – ПРИЈЕЛАЗНЕ И
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ.".
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***
"Службени гласник БиХ" 44/07
Члан 4.
Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
БиХ".

