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ПРЕДМЕТ:  Захтев за разрешење и изузеће  Петра Јеличића и осталих чланова већа 

дисциплинске комисије у Новом Саду 
 
 
 
 
Синдикат полиције Слога, односно тадашњи председник синдиката, сагласно члану 212 став 4 
Закона о полицији у време вођења дисциплинског поступка, по вољи властодавца био је заступник 
Милана Думановића коме је престао радни однос незаконитим решењем Дисциплинског већа у 
Новом Саду број 116-16/17 од 24.05.2017.године што је доказано пресудом.  
 
Пресудом Управнг суда у Београду број 24 У 11128/19 од 07.06.2019. године у корист Милана 
Думановића, а по оцени суда, Дисциплинско веће у Новом Саду поступало незаконито. Предмет је 
враћен дисциплинком већу на поновно одлучивање. 
 
Наиме, према ставу Управног суда другостепени орган је био дужан да странци пружи могућност да 
учествовања у поступку у случају када је одлучио да сам употпуни поступак и утврди изнете 
чињенице будући да се из образложења оспореног решења види да тужиоцу и његовим 
браниоцима није било омогућено учешће пред туженим органом. Суд налази да се основано 
наводима тужбе указује на незаконитост спроведеног поступка пред туженим органом. 
 
Дакле, Петар Јеличић председник Дисциплинског већа у Новом Саду као и чланови Кристина 
Бранковић, члана, ПУ Нови Сад; Слободана Јарића, члана пензионисаног припадника полиције, ПУ 
Нови Сад поступали су незаконито, као што и сада то чине. 
 
Истичем да је Петар Јеличић самовољно и без сертификата за приступ тајним документима 
прибављао за потребе дисциплинког поступка од Сектора унутрашње контроле документа са 
ознаком тајности "строго поверљиво" што је и сам признао у својој изјави датој у Служби за 
специјалне истражне методе број 03/2-9 број: 757/17 дана 28.08.2017.године. Докуманта са ознаком 
тајности омогућило му је лице из СУК такође без сертификата. 
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Изјаве су дали и чланови већа истичући да спорним документима са ознаком тајности нису 
приступали. Уколико је то истина, поставља се питање на основу чега су како колективни орган 
могли да заснују своју одлуку и одлучују ако нису извршили увид у сва документа, па и она са 
ознаком тајности? Или је одлуку донешену у форми решења донео искључиво сам Петар Јеличић, 
без чланова већа који је и  потписао оспорено незаконито решење. 
 
Своје незаконито поступање са документима са ознаком тајности "строго поверљиво" Петар Јеличић 
наставља дана 28.08.2019.године када је сачинио акт заведен под бројем "СП" број: 54/2019 
означио га ознаком тајности "строго поверљиво" те је у таквом акту придодао Налог за тајно 
праћење, Извештај, Одлуку и Извод из овлашћења.  У обичном коверту послатом путем Поште 
Србија послао је тајна документа Милану Думановићу, бившем запосленом, адвокатима и 
Синдикату полиције Слога насловљену на председника, как не ни на лично име. Имајући у виду да 
је Петар Јеличић најпре морао да утврди да ли постоје законски услови за слање таквих 
документима физичким и правном лицу односно да ли таква лица поседују сертификате, исти је 
опет поступао незаконито. Истичемо да нико од заступника као ни Синдикат не поседује  
безбедносни сертификат. 
 

• Законом о општем управном поступку, чланом 64 став 4 прописано је: "Са списима који 
садрже тајне податке или податке о личности поступа се у складу са законом којим 
се уређује заштита тајних података, односно заштита података о личности."  

• Законом о тајности података, чланом 34 прописано је: " Руковалац тајним подацима, у 
складу са овим законом и у оквиру својих овлашћења, предузима мере заштите 
тајних података и омогућава корисницима непосредан приступ тајним подацима, 
издаје копију документа који садржи тајни податак, води евиденцију корисника и 
стара се о размени тајних података. 

• Законом о тајности података, чланом 35 прописано је: "(1) Тајни подаци чувају се на 
начин тако да је приступ тим подацима дозвољен само овлашћеним корисницима. 
(2) Тајни подаци могу се преносити и достављати изван просторија органа јавне 
власти само уз придржавање прописаних мера безбедности и поступака којима се 
обезбеђује да податке добије само лице које има сертификат за приступ тајним 
подацима и које има право да их добије. (3) Приликом преношења и достављања 
тајних података изван просторија органа, поступци и мере заштите одређују се 
према степену тајности тих података, у складу са законом и прописом донетим на 
основу закона. (4) Преношење и достављање тајних података коришћењем 
телекомуникационо-информатичких средстава врши се уз обавезну примену 
прописаних мера крипто-заштите. (5) Спровођење мера крипто-заштите, приликом 
преношења и достављања тајних података из ст. 3. и 4. овог члана, обавља се у 
складу са законом". 

• Законом о тајности података, чланом 37 прописано је: "Приступ тајним подацима и 
коришћење података и докумената било ког степена тајности без издавања 
сертификата, на основу функције и у циљу обављања послова из њихове надлежности 
имају председник Народне скупштине, председник Републике и председник Владе". 

• Законом о тајности података, чланом 98 прописано је кривично дело: "Ко неовлашћено 
непозваном лицу саопшти, преда или учини доступним податке или документа који су 
му поверени или до којих је на други начин дошао или прибавља податке или 
документа, а који представљају тајне податке са ознаком тајности "ИНТЕРНО" или 
"ПОВЕРЉИВО", одређене према овом закону, казниће се затвором од три месеца до 
три године. Ако је дело из става 1. овог члана учињено у односу на податке означене, у 
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складу са овим законом, степеном тајности "СТРОГО ПОВЕРЉИВО", казниће се 
затвором од шест месеци до пет година...".  

Имајући у виду да овај синдикат као ни потписник овог акта не поседује сертификат за приступ 
тајним подацима, Петар Јеличић је прекршио закон и све оне који су дошли у посед документа 
изложио кривичној одговорности. Такође истичемо да се на овај Синдикат се не може применити 
Закон о адвокатури те документа са ознаком тајности нису законски смела бити упућена лицима без 
сертификата. Такође, нису били испуњени услови за достављање тајних докумената поштом, 
посебно истичем да је коверат био класичан а не онај који је прописан по ЗУП у коверти С-7 (лично). 
Коверат није био адресирана на лично име па су тајним подацима приступала неовлашћена лица из 
синдиката и тиме себе изложила кривичној одговорности. 

 

У једном другом предмету Петар Јеличић показује недостојност обавања своје функције јер се не 
одазива на позив суда. 

У образложењу пресуде Прекршајног суда 21 број Пр 9171/17 од 25.06.2019. године судија Јулија 
Пековић наводи:  

Покушано  је саслушање сведока Јеличић Петра, запосленог у ПУ Нови Сад, али се у томе није 
успело јер се исти није одазивао на заказана рочишта по уредно запримљеним позивима, што је 
записнички констатовано, а након издате наредбе за довођење истог 
ПИ Стари град, иста није реализована нити је одговорено овом суду зашто није 
поступљено по истој ни до доношења ове одлуке, те је судија одустао од његовог 
саслушања. 
 

Незаконитим поступањем када полицијски службеник Петар Јелићић, правник по струци и 
председник дисциплинског већа избегава да се одазове на позив суда, а ПУ Нови Сад не жели да 
спроведе наредбу Прекршајног суда, говори о његовом утицају и недостојности да даље обавља 
поверини посао другостепеног органа у МУП. 

 

Као важну чињеницу истичемо и став Министарства правде које је достављено овом синдикату у 
акту бој: 110-00-52/2018-19 од 13.04.2018.године у коме је наведено: 

"Чланом 35 став 2 Закона о тајности података прописано је да се тајни подаци могу преносити и 
достављати изван просторија органа јавне власти само уз придржавање мера безбедности и 
поступака којима се обезбеђује да податке добије само лице које има сертификат за приступ тајним 
подацима и које има право да их добије: 

 

Анализом законских одредби мишљења смо да је потребно да сва лица која прибављају, приступају 
и обрађују тајне податке, поседују адекватан безбедносни сертификат, па и овлашћена лица која 
воде дисциплински поступак, те као таква додлежу кривичној одговорности предвиђеној чланом 98. 
Закона о тајности података." 

ДОКАЗ: Акт Министарства правде 
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ЗАХТЕВ ЗА ИЗУЗЕЋЕ: 

 

Имајући у виду да је Петар Јеличић као и други чланови већа, без сертификата неовлашћено и 
незаконито поступао у предмету наневши штету Думановићу, што се доказује пресудом Управног 
суда у Београду број 24 У 11128/17 од 07.06.2019.године, против њега и осталих лица води се 
кривични поступак у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду под бројем КТ-КО 1338/18. 

 

Сагласно члану 40 и 41 Закона о општем управном поступку, због сумње у пристрасност Петар 
Јеличића захтевамо његово изузеће као председника већа али и свих чланова истог већа који су 
обухваћени кривичном пријавом која се води у Вишем суду у Новом Саду. 

 

Сагласно члану 41. Закона о општем управном поступку о овом захтеву треба да одучићи 
руководилац органа или надзорни орган.  

 

О изузећу ће се одлучити у року од 5 дана од дана пријема овог акта а о својој одлуци обавестити 
овај Синдикат. 

 

Такође, захтевамо да министар Унутрашњих послова, сагласно својим овлашћењима разреши 
дужности председника дисциплинског већа у Новом Саду господина Петра Јеличића због 
недостојности обавања те дужности по горњем образложењу као и чланове већа Кристину 
Бранковић, и Слободана Јарића. 

 

С поштовањем, 

 

                           Заступник, 

            потпредседник синдиката 

                                                                                                                                         Драган Жебељан 
 
У Београду 10.09.2019. године 
 
 
 Председник синдиката 
         Глишо Видовић 
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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ 
УПРАВА КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ 
Служба за специјалне истражне методе 
03/2-9 број: 758/17 
Дана 28.08.2017. године 
Београд 

ЗАПИСНИК 
о предузетој радњи у оквиру поступка узбуњивача 

Дана 28.08.2017. године у 10:00 часова , у просторије Управе криминалистичке 
полиције, Службе за специјалне истражне методе, у Београду, ул . Кнеза Милоша бр. 
101 у својству странке у поступку приступио је: 

Петар Јеличић од оца Уроша , рођен 04.06.1968. године у Босанској Крупи ,са 
пријављеним пребивалиштем у Новом Саду, ул . Станоја Станојевића бр. З ЈМБГ 
0406968111 066, полицијски службеник, шеф одсека за аналитику и полицијске 
евиденције ПУ Нови Сад и председник већа дисциплинске комисије МУП РС - веће у 
Новом Саду, 

Сачињавању Записника је присутан и узбуњивач : 

Драган Жебељан од оца Милета , рођен 25.01 .1973. године у Добрици , општина 
Алибунар , са пријављеним пребивалиштем у Београду, ул . Дурмиторска бр . 12-15. 
ЈМБГ 2501973860050. Именованом је сходно чл . 12. Правилника о поступку 
унутрашњег узбуњивања у Министарству унутрашњих послова и чл . 15. Закона о 
заштити узбуњивача , омогућено право да буде обавештен о до сада предузетим 
радњама у поступку , да изврши увид у списе предмета и предочена му је могућност 
да може присуствовати даљим радњама у поступку. 

Овлашћено лице је увидом у списе предмета бр . 116-16/17 од 24.05.2017. године, 
дошло до сазнања да је полицијски службеник Петар Јеличић поступао као 
председник дисциплинске комисије у поступку утврђивања дисциплинске 

одговорности полицијског службеника Милана Думановића . 

На питање овлашћеног лица да ли је у поступку утврђивања одговорности полицијског 
службеника Милана Думановића извршио увид у све списе предмета , укључујући и 
документ означен степеном тајности Стр.Пов . ОЗ/4бр. 3634/15-6 од 10.07.2015. године, 

на шта одговара да јесте приступио свим списима предмета укључујући и наведени 

документ. 

На питање овлашћеног лица да ли је у том тренутку имао сертификат за приступ 
подацима означеним степеном тајности , одговара да није имао сертификат, али 

сматра да по природи ствари дисциплинска комисија МУП РС , као другостепена 
дисциплинска инстанца има капацитет и овлашћења , да у склопу вођења 

дисциплинског поступка, прибавља и користи све доказе , па и оне документе који носе 
степен тајности , користећи их наравно и искључиво за сврхе појединачно вођеног 

дисциплинског поступка , уз поштовање свих релевантних одредаба, Закона о тајности 
података , Закона о заштити података о личности , Закона о полицији и др ... Колико је 
мени познато прибављање сертификата за мене лично је у току, уз то да се ограђујем , 
да се правни основ за поступање комисије црпи између осталог и из Закона о општем 
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управном поступку, где је дато овлашћење и другостепеној инстанци да у циљу 
употпуњавања чињеничног стања , веће може само допунити поступак и прибавити 
различите врсте доказа , а у конкретном случају, документ, односно наредба са 

ознаком тајности јесте један од кључних доказа којим је утврђена једна од одлучних 
чињеница у доказивању дисциплинске повреде која је стављена Думановићу на терет. 

На питање овлашћеног лица од кога је затражио и добио предметни документ 
изјављује, да је писмено наведени документ затражио од Сектора унутрашње 
контроле у Београду, тј. исти је добијен на захтев . 

Овлашћено лице 

полицијски службени~к 
~јраша Рад~ћ {/Ј/ 
~{1 - ~ 



Република Србија 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ 

УПРАВА КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ 
Служба за специјалне истражне методе 
03/2-9 број : 758/17 --f 1 
Дана 14.09.2017. године 
Београд 

ЗАПИСНИК 

о предузетој радњи у оквиру поступка узбуњивача 

Дана 14.09.2017. године у 10:00 часова , у просторије Управе криминалистичке 
полиције, Службе за специјалне истражне методе , у Београду, ул. Кнеза Милоша бр. 
101 у својству странке у поступку приступио је: 

Слободан Јарић, од оца Бранка, рођен 24.01 .1953. године у Кикинди , са 
пријављеним пребивалиштем у Новом Саду , ул . Стевана Мокрањца бр . 6, 
пензионисани припадник Министарства унутрашњих послова . 

Овлашћено лице је увидом у списе предмета бр. 116-16/17 од 24.05.2017. године, 
дошло до сазнања да је Слободан Јарић поступао као члан већа дисциплинске 

комисије у поступку утврђивања дисциплинске одговорности полицијског службеника 
Милана Думановића , као представник јавности . 

На питање овлашћеног лица да ли је у поступку утврђивања одговорности полицијског 
службеника Милана Думановића извршио увид у све списе предмета, укључујући и 
документ означен степеном тајности Стр.Пов. 03/4бр. 3634/15-6 од 10.07.2015. године, 
именовани је одговорио да је претходно извршио непосредан увид у предмет, који 
није садржао наведени акт означен степеном тајности из разлога што је поменути 
документ накнадно прикључен списима предмета од стране председника већа 
дисциплинске комисије , тачније са садржином истог упознат је усмено од стране 
председника већа дисциплинске комисије Петра Јеличића . 

Наведени документ означен степеном тајности је по претходној сагласности свих 
чланова већа дисциплинске комисије , председник комисије прибавио од стране 
Сектора унутрашње контроле. Наведени акт се сматрао битним у предметном 
дисциплинском поступку управо због чињенице да је означен степеном тајности , што 
је за Слободана Јарића као члана већа била довољна чињеница , да је Милан 
Думановић одао податак који је означен степеном тајности "строго поверљиво". 
На питање овлашћеног лица , како је донета одлука у предмету, наводи да је иста 
донета након извршених консултација са председником већа , на основу сагласности 

свих чланова већа дисциплинске комисије. 

Записничар 

полицијски слу>!феник 

~'fћ 
Овлашћено лице 

полицијски службеник 

Ј;!вташа Ра~дов нов ћ . 

r~t/~/Й~ ~r 
1 ; 
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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ 

УПРАВА КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ 
Служба за специјалне истражне методе 
03/2-9 број: 758/17 - (3 
Дана 14.09.2017. године 
Београд 

ЗАПИСНИК 
о предузетој радњи у оквиру поступка узбуњивача 

Дана 14.09.2017. године у 09:20 часова , у просторије Уnраве криминалистичке 
полиције, Службе за специјалне истражне методе, у Београду, ул. Кнеза Милоша бр. 
101 у својству странке у поступку приступила је : 

Кристина Бранковић, од оца Момчила , рођена 16.10.1971. године у Бачкој Пала ци , 
са пријављеним пребивалиштем у Сремској Каменици , ГО Нови Сад, ул. Богдана 

Гавриловића бр. 26. Расnоређен на радном месту саветника за уnравно правне 
nослове , ПУ Нови Сад у Одсеку за људске ресурсе, Сектор за људске ресурсе. 

Овлашћено лице је увидом у списе предмета бр. 116-16/17 од 24.05.2017. године , 
дошло до сазнања да је полицијски службеник Кристина Бранковић nоступала као 
члан већа дисциnлинске комисије у nостуnку утврђивања дисциплинске одговорности 
полицијског службеника Милана Думановића . 

На nитање овлашћеног лица да ли је у поступку утврђивања одговорности nолицијског 
службеника Милана Думановића извршила увид у све сnисе предмета, укључујући и 
документ означен стеnеном тајности Стр.Пов . 03/4бр. 3634/15-6 од 10.07.2015. године , 
иста је одговорила да је имала увид у комnлетне сnисе nредмета , изузев наведеног 

акта означеног стеnеном тајности, који је накнадно nрикључен сnисима предмета, те 
је о том акту, тачније садржини истог упозната усмено од стране председника већа 
дисциnлинске комисије Петра Јеличића. Тај документ је иначе , прибављен по 
nретходној сагласности свих чланова већа на захтев председника већа дисциnлинске 

комисије, од Сектора унутрашње контроле . Наведени акт је оцењен као релевантан у 
предмету по коме су поступали , односно исти је био битан за квалификацију тешке 
nовреде службене дужности . 
На питање овлашћеног лица , како је донета одлука у предмету, наводи да је иста 
донета након извршених консултација са председником већа , а на основу сагласности 

свих чланова већа . 

Записничар 

полицијск~~:ник 

~~ић 

ранка Овлаwћено лице 

по ЈСКИ сл~ник~ полицијски службеник 
f,~И1f Бра овић / ~таша Ра~дв нов ~ ~ 
lhfllщ 1 f2l1 ~q,.'l !Mt%?/ft ~ 2 - · 7U,L. 
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Република Срби)а 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ 
УПРАВА КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ 
Служба за специјалне истражне методе 

03/2-9 број: 758/17 - { D 
Дана 15.09.2017. године 
Београд 

ЗАПИСНИК 
о предузетој радњи у оквиру поступка узбуњивача 

Дана 15.09.2017 . године у 10:30 часова , у просторије Управе криминалистичке 
полиције , Службе за специјалне истражне методе, у Београду, ул . Кнеза Милоша бр . 
101 у својству странке у поступку приступио је: 

Грбић Мирослав, од оца Милана, рођен 01.08.1975. године у Зрењанину, са 
пријављеним пребивалиштем у Београду, ул . Вишњићева бр . 9, ГО Стари град, 
оперативни радник Одсека Центар Београд, Сектора унутрашње контроле. 

Овлашћеном лицу обратио се узбуњивач Драган Жебељан, дописом 03/2-9 број: 
758/17-4 од 17.08.2017. године у коме се саопштио информацију да се председник 
већа другостепене дисциплинске комисије у Новом Саду, Петар Јеличић , обратио 
Сектору унутрашње контроле, писаним поднеском 116-16/17 од 23.05.2017. године , 
којим је од истих затражио Наредбу о трајном праћењу НН лица у Сребрници "стр. пов" 
03/4 број 3634/15-6 од 10.07 .2015. године. 

Даље је узбуњивач навео да је увидом у списе предмета спроведеног дисциплинског 

поступка против Милана Думановића, дошао до сазнања да је полицијски службеник 
Жељко Вортић , без поседовања сертификата за приступ тајним подацима степена 

"стр. пов. " или "државна тајна", омогућио члановима већа предметне дисциплинске 
комисије приступ поменутом документу, означеном степеном тајности "стр .пов.". 
Исти је до својих сазнања дошао на тај начин што је у списима предмета у које је 
извршио увид уочио да је евидентирана штампана електронска порука са електронске 

адресе Жељка Вортића , која је послата са предметним документом 24.05.2017. 
године у 10:23 часова. Како је овлашћено лице приликом узимања изјаве од 
полицијског службеника Вортић Жељка дошло до сазнања да исти није лично 
електронским путем учионио доступним документ "стр .пов" 03/4 број 3634/15-6 од 
10.07.2015. године, председнику већа дисциплинске комисије Петру Јеличићу, већ да 
је то учинио Грбић Мирослав , полицијски службеник СУК, који га је замењивао на 
месту шефа Одсека , док је Вортић био на годишњем одмору. 

На питање , овлашћеног лица да ли је Мирослав Грбић учинио доступним документ 
"стр.по~" 03/4 број 3634/15-6 од 10.07.2015. године , председнику већа дисциплинске 
комисиЈе Петру Јеличићу, користећи се електронском поштом Вортић Жељка , исти је 
одговорио да није послао електронским путем . Наиме . Петар Јеличић председник 
већа дисциплинске комисије се Сектору унутрашње контроле, Одељењу за 
коорд~нацију рада центара обратио дописом бр. 116-16/17 од 23.05.2017. ro.a"~~ \1 
коме је из разлога хитности вођења дpyrocтen~~nr ntnr\ \I&MJI\I t\1 п Ј 
пол . службеника мип~w~ Љl • ~ \ ~1\\,ЦV\\11\V\н~\tor nOCi'fПKЗ, проти~ 
~~~ 1 јЈ tiH\A\IU ц~Ц~"~~"ћ~ . захтевао доставу Наредбе ,.стр.пов" ОЗ/4 броЈ 
~ђ~~ ·1 ;_~ ОД 1 О 07 2015 године и uд на коме ie снимак прилоrа емитов~н~r 

. . . . . . А\1 Ј · га Balkans" а коЈа Је 
11 .10.2016 . ГОА~Не на ме{)~\-\арор_\-\0\ 1еnев~Аз~Л}СКО) станици .. azl · 
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била саставни део кривичне пријаве против полицијских службеника Милана 
Думановића и Младена Трбовића . Захтев је достављен на електронску интранет 
адресу Жељка Вортића. (zeljko.vortic@mup) дана 24.05.2017. године у 10:23 часова. 
Даље сам ја лично , по куриру, у затвореној коверти , насловљеној на Петра Јеличића , 
послао Налог (а не Наредбу како је то навео узбуњивач) , "стр .пов" 03/4 број 3634/15-6 
од 10.07.2015. године и цд на коме је снимак прилога. 
На питање овлашћеног лица , да ли је у то време поседовао сертификат за приступ 

тајним подацима степена "строго пов. " ., исти је одговорио да није, али да је од краја 
2016. године у поступку провера за добијање сертификата . 
На nитање овлашћеног лица да ли је проверио да ли председник и чланови већа 
дисциnлинске комисије поседују сертификате за nристуn тајним nодацима стеnена 
"строго по в. ", пре него што је предметни документ nослао , исти је одговорио да није 
проверио сматравши да чланови већа дисциnлинске комисије нису неnозвана лица , 
да имају nраво да добију тражена документа која су им неопходна ради утврђивања 
материјалне истине у дисциплинском nостуnку, као и доказивања тешке повреде 

службене дужности. Даље је наnоменуо да је nоступао у складу са чл. 40. Закона о 
nолицији на који је скренуо nажњу и Петру Јеличићу. Такође истиче да је захтев Петра 
Јеличића достављен електронским nутем , nреко МУП-ове интранет адресе, али да је 
на њега одговорено писменим nутем , у складу са законском процедуром , уз наnомену 

чувања тајности података . 

Записничар 

nолицијскиl'l~zбеник 

Рifrвић 

Странка 

nолицијски службеник 

Ми~ЈW6ћ 

--~-------------------------------------- -- --

Овлашћено лице 

полицијски службеник 

н':озша Ра~_2'-~ / l 
.~~)//~ 

; 

1 

MUP
Highlight

MUP
Highlight

MUP
Highlight

Muprs
Highlight



/ 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 110-00-52/2018-19 
Датум: 13.04.2018. године 

Немањина 22-26, Б е о град 

СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ СЛОГА 

Дурмиторска 11 
БЕОГРАД 

Вашим актом од 18.3.2018. године затражили сте од Министарства правде правно 
тумачење у вези примене Закона о тајности података ("Службени гласник РС" . број 
1 04!09) у дисциплинском поступку. 

У вези са тим каз јемо, имај ћи ви да је МУП РС ржавни орган и а је 

обавези да лримењ је Закона о тајности података ("С жбени г асник рс·. број 1 04/09). 
на следеће чланове предметног закона: 

• чланом 4. про писано је да је прист п тај ним подацима могућ на начин и под 
условима утврћеним законом прописима донесеним на основу истог и 

међународним споразум има; 

• чланом 35. став 2. наведеног закона прописана је да се тајни подаци могу 
преносити и достављати изван просторија органа јавне власти само уз 

придржавање прописаних мера безбедности и поступака којима се 

обезбеђује да податке добије само л ице које има сертификат за приступ 

тајним подацима и које има право да их добиј е; 

• чланом 37. Закона прописан је круг л ица која на основу функције и у циљу 
обављања послова из њихове надлежности имају приступ тајним подацима 

и коришћење тајних података и докумената било ког степена тајности без 

издавања сертификата; 

• чланом 38. Закона прописана је која лица имају nриступ тајним подацима 
без безбедносне провере и као и њихова посебна овлашћења и дужности; 

• чланом 98. Закона прописана је кривична одговорност за лице које 

неовлашћено непозваном лицу саопшти , преда или учини доступним 

Dragan Zebeljan
Highlight



2 

податке или документа која су му поверена или до којих је дошло на други 

начин или које прибавља податке или документа, а који представљају тајне 

податке. 

Анализом наведених законских одредби у односу на ваш захтев, мишљења смо да 

је потребно да сва лица која прибављај у, приступај у и обрађују тајне податке, поседују 

адекватан безбедносни сертификат, па и овлашћена службена лица која воде ди ципли нски 

поступак, те као таква подлежу кривичној одговорности предвиђеној чланом 98. 
предметног закона . 
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