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Националнa стратегијa за развој правосуђа за период 2019-2024. 

Предлог за допуну радног текста  

 

Министарству правде Републике Србије и члановима радне групе, 

 

Поштована/и, 

 

Пре свега, поздрављамо чињеницу да је Министарство правде започело процес 

објављивања података на националном порталу data.gov.rs и тиме показало 

разумевање концепта отворених података, њиховог значаја и домашаја. У радном 

тексту Националне стратегије за развој правосуђа за период 2019-2024., такође је 

препознат значај отворених података и потреба за наставком објављивања нових 

сетова података из правосуђа. 

Међутим, сматрамо да треба допунити меру 9. за реализацију специфичног циља – 

развој еПравосуђа: Даље отварање података правосуђа који су подобни да буду 

објављени на државном порталу отворених података уз поштовање 

позитивних прописа о заштити података о личности.  
Поменуту меру треба унапредити тако да предвиђа обавезне јавне консултације 

Министарства правде приликом одређивања приоритета за објављивање нових 

сетова података у форми отворених података. Јавне консултације помоћи ће 

Министарству правде да добије боље повратне информације који су то подаци из 

области правосуђа потребни различитим друштвених групама у форми отворених 

података.  

Предлажемо следећу формулацију поменуте мере: Даље отварање података 

правосуђа, на основу јавних консултација које Министарство правде 

спроводи најмање једном у календарској години, а који су подобни да буду 

објављени на државном порталу отворених података уз поштовање 

позитивних прописа о заштити података о личности. 

 

Организације потписнице иницијативе: 

1. Одбор за људска права Ниш 

2. Едукациони центар Лесковац 

3. Народни парламент  

4. Комитет правника за људска права Yucom 

5. Партнери за демократске промене Србија 

6. Фондација за отворено друштво, Србија 

7. Балканска истраживачка мрежа, BIRN Србија     

8. Одбор за људска права Неготин 

9. Грађански Форум Нови Пазар 

 

 
У Нишу, 14.07.2019.                                                                               Драган Ђорђевић 

Председник Одбора за људска права Ниш 
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