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Поштовани, 

 
Овом представком захтевамо да у оквиру свог мандата и овлашћења извршите хитан 

инспекцијски надзор над радом Министарства унутрашњих послова Републике Србије 
(МУП) и то у сегменту законитости рада тзв. Одељења за опсервацију и документовање 
(ОДД) у оквиру ког се, према наводима полицијских службеника Младена Трбовића и Милана 
Думановића, обављају активности опсервације, праћења, фотографисања и снимања 
одређених лица, а на основу усмених налога претпостављених и то без претходног одобрења 
суда. 

Према наводима Трбовића и Думановића („Ексклузивно: Припадници МУП-а Србије на 
тајном задатку у Поточарима, balkans.aljazeera.net/, 11.10.2016.г.) група полицајаца је по 
усменом наређењу, без службеног налога, без службених легитимација и оружија, боравила у 
Меморалијалном центру Сребреница у Поточарима 11. јула 2015. године и том приликом су 
вршили фотографисање и снимање скупа, без јасног циља и јасних инструкција шта као 
полицијски службеници треба да раде том приликом на територији стране државе.   

Такође, најмање 45 полицијских служабеника МУП-а је 14. маја 2016. године послато на 
митинг и контрамитинг који је одржан у Бањалуци, а по усменом наређењу, без службеног 
налога, без службених легитимација и оружија. Том приликом полицијски службеници су на 
себи имали новинарске ознаке „пресс“ и њихов задатак је био да снимају и фотографишу скуп.  

Према наводима Трбовића и Думановића полицијски службеници распоређени у 
Одељењу за опсервацију и документовање МУП по усменим налозима кабинета министра 
полиције врше опсервације, праћења, фотографисања и снимања одређених лица на 
територији Републике Србије, нарочито у Београду, материјал који прикупе кроз те 
активности на даљу употребу предају кабинету министра полиције. С тим у вези полицијски 
службеници немају увид у судске налоге, нити такви налози постоје, нити извештаје подносе 
надређенима у писменој форми, а када то чине формална садржина предметних извештаја 
разликује се од уобичајених извештаја који се сачињавају у оквиру редовних активност МУП-а.  

У складу са овлашћењима која имате потребно је да извршите надзор у вези са 
законитошћу поступања у односу на Устав Републике Србије, Закон о полицији и подзаконске 
акте, као и надзор у вези са свим аспектима обраде личних података лица која су предмет 
тајног праћења, снимања и фотографисања у складу са прописима којима се уређује заштита 
података о личности. 

Очекујемо да подносиоца представке обавестите о исходу поступка надзора.  
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