
 
 

Ђорђе Кривокапић 
Факултет Организационих наука Универзитета у Београду, Оснивач Share Фондације, 
Нови Сад 

Правни аспекти *приватности и *безбедности дигиталног времена 
 

Резиме: Технологије су омогућиле практично свакодневну производњу неслућених количина података, приликом чак и 
најбаналнијих активности у дигиталном окружењу. Уз остале иновације 4. Индустријске револуције настала је економија 
података, низ нових бизнис-модела заснованих на трговини и обради података. Као неопходни ресурс за 
новоуспостављене производне процесе намећу се управо подаци о личности, већ прослављена нафта 21. века. Ови 
подаци су дигитални трагови нашег укрштања са реалношћу, које успостављена инфраструктура и методе вештачке 
интелигенције могу преточити у предикције, знања која разоткривају најсензитивније аспекте наше приватности и 
личности. 
Општа уредба о заштити података о личности (ГДПР) успоставља нови правни оквир који прописује начин коришћења 
података о личности грађана ЕУ и компанија које послују са седиштем у оквиру ЕУ. Почетком примене ГДПР-а, 25. Маја 
2018. године , свака организација која за пословне сврхе обрађује податке ЕУ грађана мораће да усклади своје пословање 
са новим правилима о заштити података о личности, чак и ако јој је седиште изван територије ЕУ. Иако у основи ГДПР не 
представља револуцију већ суштински еволуцију досадашњег правног оквира успостављеног Директивом из 1995. године, 
драконске казне и новоуспостављена права грађана и обавезе руковалаца и обрађивача захтевају анализу и 
реорганизацију пословања у секторима који користе податке о личности.  
Значај ГДПР-а као новог регулаторног оквира за Републику Србију је вишеструк. Домаће компаније које обрађују податке 
о личности у вези са пружањем услуга на ЕУ тржипту као и ИТ компаније које обрађују податке ЕУ грађана у оквиру својих 
Б2Б односа ће морати да се ускладе са ГДПР-ом од 25. маја 2018. године. Са друге стране, Предлог закона о заштити 
података о личности који је тренутно у процедури доношења фактички представња превод европске уредбе те се долазак 
ГДПР-а у Србију за све остале руковаоце и обрађиваче може очекивати до краја 2018. године и на овај начин. 
 

 


