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ЗАКОНОДАВСТВОРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ
КАОПРЕПРЕКАЈАВНОГОБЈАВЉИВАЊА
БАЗЕПОДАТАКА„ЖРТВЕРАТА1941–1945.“*

„Такви‘погрешнипоступци’,и‘случај-
нипоступци’могу,наиме,открити
најинтимнијетајне“.1

Сажетак:МузејжртавагеноцидауБеоградубависеприкупљањем,
обрадомичувањемподатакаоиндивидуалнимигрупнимжртавамазлочина
геноцидаидругимчињеницама,грађуозлочинугеноцида,службенадоку-
мента,списковежртава,сведочења,музејскеекспонате,фотографије,
филмове,видеоитонскеснимке,књиге,медицинскуидругудокументацију,
затимподаткеодзначајазаутврђивањеорганизатора,извршилацазло-
чина,наредбодавацаисаучесникаодговорнихзаизвршенезлочинегеноцида,
податкеоспасиоцимажртавагеноцида,итд.Музејжртавагеноцида
поседујебазуподатакаподназивом„Жртверата1941-1945.“,којајенапра-
вљенанаосновупописанастрадалихтокомДругогсветскогратауЈуго-
славији,којијезапочео1964.године,ачијајеревизијаидопунапокренута
1995.Базаподатака„Жртверата1941-1945.“тренутнопоседујеподатке
заоко660.000лицаразличитихнационалности,одоко1.100.000жртава
коликосепроцењуједасубилистварниљудскигубициЈугославијеуДругом
светскомрату.ПравнарегулативаРепубликеСрбијенедозвољавајавно
објављивањеовебазеподатакапутеминтернетакаоштојенапример
тослучајсаЦентралномбазомименажртаваХолокаустаМеморијалног

*Чланакјенастаокаорезултатистраживањанапројекту„Жртверата1941-1945.“,
којејефинансиралоМинистарствокултуреиинформисањаРепубликеСрбије(Годишњим
уговоромзафинансирањеМузејажртавагеноцидаза2017.годину).

1ЈустејнГордер,Софијинсвет,Београд2002,425.



центраЈадВашемуИзраелу.ПравнарегулативаРепубликеСрбијеодносно
логичностиинелогичностиувезисајавнимобјављивањембазеподатака
„Жртверата1941-1945.“путеминтернетасуусредиштунашегинтере-
совања.

Кључнеречи:Холокауст,геноцид,базаподатака„Жртверата1941-
1945.“,Југославија,РепубликаСрбија.

1.УВОД

Усветусесвевишеразговараопрактичном,техничкомимултилин-
гварномприступуархивимапрекоинтернета,каоиправнимиетичким
проблемимаидилемама,амеђуњимакаонајважнијипроблемиупотребеи
злоупотребеинформација.УРепублициСрбијидосадасенијеразговарало
ополитициотвореногприступадокументимаодносноархивскимматери-
јалимаињиховимјавнимобјављивањемпутеминтернета.Итојеједанод
разлогаписањаовограда.

Великибројинституцијаусветуимаслободанприступархивипутем
интернета,алитребаистакнутиидапостојикалкулисанризик(мали,сред-
њиивелики)збогмогуће(зло)употребејавнообјављенихархивскихмате-
ријала.Проблемиприликомобјављивањадокуменатапутеминтернетасу
многобројни:проблемиокоинтелектуалнесвојине,стављањанасајткопи-
ранихдокуменатаиздругихархива,проблемиокоправанаприватности
заштитиподатакаоличности(GDPR–GeneralDataProtectionRegulation).
Генералногледано,саједнестранепостојиправонаслободанпротокинфор-
мација,алисадругестранепостојиелементарнољудскоправонаприват-
ност.Неопходнојеводитирачунаизмеђујавногинтересанаобјављивање
податакаиправанаприватност.

Приступподацимапутеминтернетазависиодзаконодавствасвакезе-
мље.НајлакшиприступподацимауЕвропијеуПољској,где,захваљујући
законимаидопуштењујеврејскезаједницесвидокументивезанизаХоло-
каустмогудасеобјавепутеминтернета.Таконапример,пољскизакон
кажезафотографиједа,акојенекопозирао,ондаједаопристанакдасе
његовафотографијајавнообјави.Садругестране,уРепублициСрбијине
постојиЗаконоархивима,пазатотребапоштовативеомарестриктивни
Законозаштитиподатакаоличностикојисеодносинасвалица:живаи
мртва.2Итојеједанодразлоганемогућностиобјављивањабазеподатака

2УРепублициСрбијијенасназизастареоЗаконоархивскојграђиСавезнеРепу-
бликеЈугославије,којимнисурегулисанамногапитања(ZakonoarhivskojgrađiSavezne
RepublikeJugoslavije,SlužbenilistSRJ,12/98,13/98).МиодрагПеришић,директорАрхива
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Музејажртавагеноцида„Жртверата1941-1945.“прекоинтернета,јерсадр-
жинарочитоосетљивеподатке(националност,вероисповест),алиидруге
податкекојисузаштићениЗакономозаштитиподатакаоличности(име-
наипрезименажртава,имеродитеља,годинурођења,итд).Проблемиоко
откривањаперсоналнихподатакаожртвамаДругогсветскогратауЈуго-
славији(име,презиме,имеродитеља,годинарођења,националност,веро-
исповест,итд)збогпостојањаЗаконаозаштитиподатакаоличностиРе-
публикеСрбијеинепостојањаЗаконаоархивимајеуправоусредишту
нашегинтересовања.

2.БАЗАПОДАТАКА„ЖРТВЕРАТА1941-1945.“

МузејжртавагеноцидауРепублициСрбијиоснованје1992.године
ЗакономооснивањуМузејажртавагеноцида„радитрајногсећањанажртве
геноциданадСрбима,прикупљања,обрадеикоришћењаподатакаоњима
иостваривањуобавезаизМеђународнеконвенцијеоспречавањуикажња-
вањузлочинагеноцида”.3Међутим,Музејжртавагеноциданијеограничен
самоналицасрпскенационалностикојасунастрадалауДругомсветском
ратунапросторуЈугославијевећ„семожебавитииприкупљањем,обрадом
икоришћењемподатакаогеноцидунадЈеврејима,Ромимаиприпадницима
другихнародаинационалнихмањина”.4МеђузадацимаМузејажртава
геноцидасудаприкупља,обрађујеичуваподаткеопојединачнимигруп-
нимжртвамазлочинагеноцидаидругимчињеницама,грађуозлочину
геноцида,службенадокумента,списковежртава,сведочења,музејскеекс-
понате,фотографије,филмове,видеоитонскеснимке,књиге,медицинску
идругудокументацију,затимподаткеодзначајазаутврђивањеорганиза-
тора,извршилацазлочина,наредбодавацаисаучесникаодговорнихзаиз-
вршенезлочинегеноцида,податкеоспасиоцимажртавагеноцида.Музеј
имаобавезудаутврђујеирадинаобележавањуместастрадањакаоида
обезбедикоришћењекултурно-историјскеграђеисазнањакојимрасполаже
укултурне,образовне,васпитнеиинформативнесврхе,апутемизлагања
овеграђеуоквирусталнихиповременихизложби,публиковањаинадру-
гиначиндоступнимјавности.Музеј,податкекојеускладусаовимзаконом

Србијеупозориојејавностсредином2017.годинедајеРепубликаСрбијајединаземљау
Европикојанемазаконоархиву.Нацртовогзаконараднагрупаприпремилајепредевет
година,јавнарасправајезавршена,алигаСкупштинаРепубликеСрбијејошнијеусвојила
(http://www.politika.rs/scc/clanak/380816/Srbija-jedina-zemlja-u-Evropi-koja-nema-zakon-o-arhivu).

3ЗаконооснивањуМузејажртавагеноцида,СлужбенигласникРепубликеСрбије,
бр.49/92,53/93,67/93,48/94,101/2005.

4Ibid.
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обрађујеичува,прикупљаодграђана,организацијаиоргана.Једанодза-
датакаМузејажртавагеноцидаједасарађујесасродниминституцијамау
земљиииностранствуиорганизујестручнеинаучнескуповепосвећене
сећањуназлочинегеноцида.5

Поредиздавачке,Музејжртавагеноцидаимаиразноврснуизложбену
активносткојапокривастрадањецивилногстановништватокомчитавог
ХХвеканапросторимабившеЈугославије.Музејжртавагеноцидаимаи
архивбогатдокументима.АрхивскаграђаМузејажртавагеноцидајевеома
разноврсна.Садржајногледано,односисеназлочингеноцида,алиинаратне
злочине,принуднарасељавања,етничкачишћењатериторија,покрштавања,
логоре,стратишта,јаме,затворе,пљачкањеиуништавањеимовине,кул-
турно-историјскихиверскихспоменика,итд.Међунајзначајнијимзбирка-
маифондовимаМузејажртавагеноцидасу:збиркаграђeОдбораСрпске
академијенаукаиуметностизасакупљањеграђеогеноцидупротивсрпског
народаидругихнародаЈугославијеуXXвеку;збиркадокументарнихфо-
тографија;фондДрагојаЛукићаогеноцидунаддецомуНезависнојдржави
Хрватској;фондПетра-ПепеЗинаића;фондБранкаБокана;фондБранислава
Божовића,итд.Поредмузејскеделатности,Музејжртавагеноцидабависеи
научно-истраживачкимрадом.Најзначајнијипројектикојеимасу„Злочини
напросторубившеЈугославијеуХХиХХIвеку“и„Жртверата1941-1945.“.6

НајдрагоценијастваркојуМузејжртавагеноцидапоседујејестебазa
података„Жртверата1941-1945.“.Онајеформиранатоком90-ихгодинаХХ
века,првенствено,наосновуподатакасапописанастрадалихуДругом
светскомратууЈугославијикојијеобављен1964.године.7

ПописнакомисијајеутврдиладајенапописунастрадалихуДругом
светскомратууЈугославији1964.годиненачињенчитавнизпропустапри
израдипописника,такодајењимеобухваћено597.323лица,штоје56-59%
одонихкојејетребалообухватитипописом(између1.016.000и1.056.000),
аукојенијеурачунатонајмањеоко50.000квислинга,каониоко40.000ли-
цајеврејскеиромскенационалностизакојенијеимаокодадаподатке.8
Прематоме,пописјеобухватаоизмеђу51,7и54%стварнонастрадалих,па
јенакоришћењепописастављенембарго,којијепотрајаодо1992.године.
Користећисеразноврсномархивскомграђом,општинскимдокументација-
ма,пописимаСавезаудружењаборацанародноослободилачкогратазапо-
јединеопштине,монографијамаихроникамапојединихобласти,општина,
насеља,црквенимкњигама,анкетнимформуларима,уСавезномзаводуза

5ВељкоЂурићМишина,ПрведведеценијеМузејажртавагеноцида,Београд2015,
5-21.

6Ibid.
7Ibid.
8Žrtverata:1941-1945:Rezultatipopisa,Beograd1966–reprint1992.
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статистикује,узпомоћМузејажртавагеноцидаотпочео1995.годинерад
наревизијипописакојијетрајаодо1999.године.Од2003.годинеМузејжр-
тавагеноцидасамосталноврширевизијупописа.Циљједасеобухватесва
лицасапростораСоцијалистичкеФедеративнеРепубликеЈугославијебез
обзирананационалну,верску,етничку,политичкуиливојнуприпадност,
чимебисеотклониоједанодосновнихнедостатакапописа,атојенепопи-
сивањеколаборациониста,каоидасеидентификујулицаромскенационал-
ностикојанисупосебнопописана1964.године,већсеуглавномводекао
Срби,ХрватиилиМуслимани.Ревидиранимпописомједосадаобухваћено
657.128настрадалих,штоје58,67до61,41%одпроцењеногбројанастрада-
лих(1.070.000-1.120.000особа).Резултатипописасусложенипремаместу
рођењанастрадалих,стогајеизвеснодаједеонастрадалихособапроменио
местоборавка,штоделимичноутиченапрецизностизнетихподатака,али
неумерикојабинарушилањиховуверодостојност.9

Базаподатака„Жртверата1941-1945.“садржиразноврснеподаткео
жртвама:имеипрезимежртве,имеродитељажртве,годинурођењажртве,
датумигодинусмртижртве,општинуинасељерођењажртве,узроксмрти,
местосмрти,националнуприпадност,пол,аувеликомбројуслучајеваи
вероисповестжртве,бројпописноглиста,итд.10Јавнообјављивањенеких
одовихподатаказабрањенојеправномрегулативомРепубликеСрбије,што
јеједанодузроканемогућностиобјављивањанаинтернетубазеподатака
Музејажртавагеноцида„Жртверата1941-1945.“,аштојепредметнашег
интересовања.

Наосновузахтевасудскихоргана,алиинаосновузахтевачлановапо-
родиценастрадалоглица,Музејжртавагеноцидаможеиздатипотврдукоја
садржиподаткеонастрадаломлицукојепоседујебазаподатака„Жртверата
1941-1945.“.Међутим,трећимлициманијемогућеиздатиоваквупотврду.

3.ЗАШТИТАПОДАТАКАОЛИЧНОСТИ

Заштитаподатакаоличностијескупмеђусобноповезанихактивности,
техника,методаинормикојимасеобезбеђујеприватност,сигурност,по-
верљивост,расположивостиинтегритетподатака.Подациоличностису
свиониподацикојисеодносенанекоодређеноилиодредивофизичколице,
наосновукојихономожебитиидентификовано,акојимасеможеугрозити
његоваприватност.Туспадајуподацикојимасемогуугрозитиживот,те-
лесниифизичкиинтегритет,част,углед,животпородице,идентитетииме.

9Наведенопрема:АрхивЈугославије,Фонд179–Попис„Жртверата1941-1945.“из
1964.године;АрхивМузејажртавагеноцида,Фонд„Жртверата1941-1945.“,базаподатака
„Жртверата1941-1945.“.

10Ibid.
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Подацисеодносенасвалица:живаиумрлалица,каоилицакојасупро-
глашенаумрлим.11

Премаврсти,подациоличностиделесена:
1) податкеочињеницама(име,адреса,године,зарада,вероисповест,на-

ционалнаприпадност,политичкеактивности,коефицијентинтелиген-
ције,здравственостање,осуђиваностлица,итд.);

2) податкеомишљењимаисудовимасамогпојединцаидругихсубјеката
оњему(ставобраку,подациокредитнојспособности,могућностима
запрофесионалнонапредовање,итд.);

3) податкеонамерама.12

Гледаносаправногаспекта,заштитаподатакаоличностијезаконски
механизамкојимсеобезбеђујеприватност.Основнољудскоправонапри-
ватностпредстављаправосвакогграђанинадаконтролишесвојеличне
информацијеидаодлучујеоњима.Правниаспектизаштитеподатакапред-
стављајусуштинуправанаприватност.Правосвакогграђанинаназашти-
туподатакаоличностипокривенојеадекватнимиузајамнимобавезама
другихдагапоштују.Унекимслучајевима,уколикотозахтевајуинтереси
јавногпореткаилиуслучајевимапрописанимзаконом,правоназаштиту
податакаоличностиможебитинарушено.Прематоме,непостојиапсолут-
ностправаназаштитуподатакаоличности.

Правоназаштитуподатакаоличностисадржиусебивишемањих
права:
1) Правонаобавештеност(оподацимакојисеолицуводе,коприкупља

теподаткеиукојесврхе,алиидостављањекопијеинформација);
2) Правонаодговарајућекоришћењеподатака(коришћењеодстранеауто-

ризованихсубјекатаупрописанојформииупредвиђенеипрописанесвр-
хе,каоиспречавањекоришћењаодстраненеауторизованихсубјеката);

3) Правоприступаиувидуподатке(имазациљдалицеможедаконтро-
лишеподаткекојисеоњемуводе);

4) Правонаисправкуподатака(уколикосуподацинетачниилиједошло
допромене);

5) Правонаправнасредствазаштите(уколиколицеоткријенеправилно-
стиувезисаподацима).13

11МирјанаДракулић,Основикомпјутерскогправа,Београд1996,55-57,65-66.
12СтеванЛилић,„Правоприватности“,Правниживот,9/1997,885-901;СтеванЛи-

лић,„Право,информатичкатехнологијаизаштитаподатака“,АналиПравногфакултетау
Београду:тромесечничасописзаправнеидруштвененауке,2-3/1989,211-225;ЈованКур-
балија,Уводууправљањеинтернетом,Београд2011,140.

13СтеванЛилић,„Правоприватности“,Правниживот,9/1997,885-901;СтеванЛи-
лић,„Право,информатичкатехнологијаизаштитаподатака“,АналиПравногфакултетау
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Правнасредствазаштитесуправнимеханизмикојимасештитеподаци
оличностиипроцесивезанизањих.Правонаприватностодноснозаштиту
податакаоличностиуРепублициСрбијигарантујеУставучлану42.Прав-
немерезаштитезаснованесунаодређенимпринципима,којесуприхвати-
лемеђународнеорганизацијеинационалназаконодавствакакобисеоства-
рилахармонизацијапрописа.Најважнијипринципиодносесенаогранича-
вањеприкупљањаподатака,навођењесврхе,ограничавањеупотребе,за-
бранупостојањатајнихсистемазаприкупљањеичувањеподатака,права
субјекатаокојимасеиодкојихсеподациприкупљају,обавезеиодговорност
субјекатакојиобављајуприкупљање,обраду,чувањеидостављање,прин-
ципекорисности,аутентичностиисвојине.Одстепенаполитичкогзначаја
којисепридајеличнимправиматј.заштитиприватностииличнихподата-
кауодговарајућимдруштвено-политичкимусловимазависииприродаи
степенправнезаштитеподатака.14

Којесуопасностиодзлоупотребеподатака?Нашаприватностјеугро-
женанасвакомкораку.Свакиподатакможедапредстављапотенцијалну
опасностзафизичколицепосебнозатоштосеначиничувања,обраде,пре-
носаикоришћењасвакодневноумножавају,каоибројлицаокојимасе
подациприкупљају.Развојинформационихтехнологијадопринеоједасе
подациолицимаприкупљајуодстранемногихсубјеката,адатоганисмо
нисвесни.Свакодневноостављамоинформационетраговесвојекомуника-
цијесаразлититимдржавниморганима,јавнимустановамаиневладиним
организацијама.Онлајнплаћањекредитномкартицомизлаженасразним
опасностима,алиипретраживањеинтернетаносисасобомопасност,јер
многипретраживачискладиштеподаткеонамакакобинаправилинаш
профилисазналикуповнесклоности.

Међународноправојерегулисалозаштитуподатакаоличности.Европ-
скаконвенцијаозаштитипојединацапрокламујеосампринципазаштите
податакаоличности:

1.Подациоличностиморајусеобрађиватиидостављатина„поштен“
изаконитначин–„поштено“достављањезначидасуподациауторизовани
одстранеособанакојесеодносе,идасунаодговарајућиначинодњихпо-
тврђене.Непоштенодостављањенајчешћесеодносинаситуацијекадасе
прикупљајуподацикојинисуускладусапредвиђеномсврхомиликадасе
необјасниукојусврхусевршиприкупљањеподатака,кадаселицедоводи
узаблудудаћеподацибититајниилиповерљиви,кадаседоинформације

Београду:тромесечничасописзаправнеидруштвененауке,2-3/1989,211-225;ЈованКур-
балија,Уводууправљањеинтернетом,Београд2011,140.

14СтеванЛилић,„Право,информатичкатехнологијаизаштитаподатака“,Анали
ПравногфакултетауБеограду:тромесечничасописзаправнеидруштвененауке,2-3/1989,
211-225;МирјанаДракулић,Основикомпјутерскогправа,Београд1996,59.
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долазипринудом,претњомилипреваром,јерселицеубедидајеобавезно
дадатеподатке.„Поштена“обрадаподразумевадасвеоперацијеморају
битиизведенетакодаседобијуистинитииажурниподаци.Незаконито
достављањејесвакоугрожавањеповерењаоноганакогасеподатакодноси
илигапоседује,илипреступ,каоикрађаипреварадабидодостављања
некогподатакаоличностиилиинформациједошло.Незаконитаобрадапо-
стојикадасенапримернаосновутајногувођењаподатакаонационалној
припадностивршиодабирзапослених.

2.Располагањеподацимаоличностиморабитиускладусаунапред
одређеномилиправнодефинисаномсврхом–можебитиивишесврха,али
кључноједасуонеексплицитноодређенеунационалнимправниминстру-
ментима.Неопходнојеконтролисатидалијесадржајподатакаускладуса
предвиђеномсврхомидалијеусклађенопоступањекорисника.

3.Подациоличностисмејусекориститиилиобелоданитисамоком-
патибилнопредвиђенојсврси–инкомпатибилностјенасилнокоришћење
илиоткривањеподатакаоличностиуодносуна,уодговарајућемправном
акту,описанесврхе.

4.Подациоличностиморајудабудуадекватни,релевантнииудовољ-
номброју,уодносунасврхукојутребадаслуже.

5.Подациоличностиморајубититачнииажурни–овајпринципјеу
складусаправомпојединцанаисправку.Ажурирањеподатакапреузимасе
кадајетопотребно,аускладусањеговомсврхомиприродом.Подацису
нетачниакосунекоректниилидоводеузаблудубилокојидеочињенице
везанезапојединца.

6.Подациоличностинесмејуседржатидуженегоштојепотребно–
периодчувањаподатакаодређенјесврхомзбогкојесеприкупљајуимемо-
ришу.Кадасеподацискупљајузбогвишесврха,узимасенајдужипредви-
ђенипериодињеговимистекомподацисебришу.

7.Субјекатподатакаморабитиупознатовођењуподатакаоњеговој
личностииомогућностимаприступа.

8.Мересигурностипредузимајусепротивнеауторизованогприступа,
мењања,откривањаиуништењаподатакаоличности–принципобухвата
инамерновршењеовихрадњиислучајногубљењеиуништење.15

Усавременомдруштвуправнарегулативаштитизлоупотребуодносно
коришћењеподатакаунедозвољенеинелегитимнесврхе.Међународна

15Законозаштитиподатакаоличности,СлужбенигласникРепубликеСрбије,бр.
97/08,од27.10.2008.године,104/09–др.Закон68/2012–одлукаУставногсудаи107/2012;
СтеванЛилић,„Правоприватности“,Правниживот,9/1997,885-901;СтеванЛилић,„Пра-
во,информатичкатехнологијаизаштитаподатака“,АналиПравногфакултетауБеограду:
тромесечничасописзаправнеидруштвененауке,2-3/1989,211-225;ЈованКурбалија,Увод
ууправљањеинтернетом,Београд2011,140.
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правнарегулативазаштитеподатакаоличностизачетаје1981.годинекада
јеОрганизацијазаекономскусарадњуиразвој(ОЕCD)прихватилаСмер-
ницезазаштитуприватностиипрекограничнихтоковаподатакаолич-
ности,аистегодинејеуСаветуЕвропеусвојенаКонвенцијаозаштити
појединацауодносунааутоматскуобрадуличнихподатака.Следећикорак
јебиоусвајањеуГенералнојскупштиниОрганизацијеуједињенихнација
1990.годинеСмерницакојесеодносенакомпјутеризованадосијеаподата-
ка.КомисијаЕвропскеунијеоправнимаспектимаелектронскеразмене
података(ЕDI)донелаје1994.годинеПрепорукуЕвропскогМоделаЕДИ
споразума.Директиваозаштитипојединацауодносунаобрадуподатака
оличностиислободномкретањутаквихподатакадонетаје1995.године.
УЕвропскојунијииуСаветуЕвропеје28.јануарприхваћенкаоДанза-
штитеподатакаоличности.16ЕвропскипарламентиСаветЕвропскеуније
усагласилисутекстГенералнеуредбеозаштитиподатакаоличности,па
јеод2016.годинеуЕвропскојунијинасназијединственправнирежимза-
штитеподатакаоличности.17

РепубликаСрбијаје2008.годинеусвојилаЗаконозаштитиподатака
оличности.18Тимзакономсеуређујуусловизаприкупљањеиобрадупо-
датакаоличности,правалицаизаштитаправалицачијисеподациприку-
пљајуиобрађују,ограничењазаштитеподатакаоличности,поступакпред
надлежниморганомзазаштитуподатакаоличности,обезбеђењеподатака,
евиденција,изношењеподатакаизРепубликеСрбијеинадзорнадизврше-
њемовогзакона.ПословезаштитеподатакаоличностиобављаПовереник
заинформацијеодјавногзначајаизаштитуподатакаоличности,каосамо-
сталандржавниорган,независанувршењусвојенадлежности.19

4.ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

Чланом6.ЗаконаозаштитиподатакаоличностиРепубликеСрбије
дозвољенајеобрадаподатакауисторијске,статистичкеилинаучноистра-
живачкесврхе.Музејжртавагеноцидајезакономооснивањуовлашћенда
прикупљаподаткеонастрадалимлициматокомДругогсветскогратау
Југославији.Међутим,проблемјештоовајзаконнијепредвидеообјављивање

16http://www.poverenik.rs/sr/saopstenja-i-aktuelnosti/2525-evropski-dan-zastite-podata-
ka-o-licnosti.html.

17Уредба(ЕУ)ЕвропскогпарламентаиСаветаозаштитифизичкихлицауодносу
наобрадуподатакаоличностииослободномкретањутаквихподатакаиостављању
Директиве95/46/ЕЗванснаге,од27.априла2016.године.

18Законозаштитиподатакаоличности,СлужбенигласникРепубликеСрбије,бр.
97/08,од27.10.2008.године,104/09–др.Закон68/2012–одлукаУставногсудаи107/2012.

19Ibid.
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тихподатакапутеминтернета.УЗаконуооснивањунаведеноједаМузеј
жртавагеноцида„имаобавезудаутврђујеирадинаобележавањуместа
страдањакаоидаобезбедикоришћењекултурно-историјскеграђеисазна-
њакојимрасполажеукултурне,образовне,васпитнеиинформативнесврхе,
апутемизлагањаовеграђеуоквирусталнихиповременихизложби,пу-
бликовањаинадругиначиндоступнимјавности“.Међутим,објављивање
односнооткривањеподатакаоличностинастрадалихлицатокомДругог
светскогратауЈугославијиусукобујесаЗакономозаштитиподатакао
личностиРепубликеСрбије.Подацикаоштосу:имеипрезимежртава,име
родитеља,годинарођењаидатумигодинасмртижртава,вероисповести
националнаприпадностсуспорни,јерњиховимобјављивањемсемогупо-
вредитичаст,угледиидентитетжртвеилињенихнаследника,алисети
подацимогуизлоупотребитиудругесврхе.20

ЗаконозаштитиподатакаоличностиРепубликеСрбијесенепри-
мењујенаподаткекојисујавнообјављени.Савезнизаводзастатистикује
1992.годинеуредиоиобрадиоматеријалиунеоподаткесапописанастра-
далихлицаиз1964.годинеурачунар.Такосуформиранибазаирегистар
жртава.Резултатипописаодштампанисуунеколикокњига1992.године.
Прикупљениподациод1992.до2008.годинезаоко60.000жртаваМузеј
жртавагеноцидајеодштампао2009.годинеудвапримерка.Међутим,ово
нијејавнообјављивањеподатака,већпубликацијекојесекористезаинтер-
нуупотребууМузејужртавагеноцида,АрхивуЈугославијеиРепубличком
заводузастатистику.Такође,регистаржртаваупдфформатуможесенаћи
набројнимсајтовимауземљиииностранству,адоступанјеипрекосајта
Музејажртавагеноцида.Требанагласитидарегистаржртавасадржимно-
гомањеподатаканегобазаподатака„Жртверата1941-1945.“.

Члан8.ЗаконаозаштитиподатакаоличностиРепубликеСрбијеу
ставу1наводидаобрадаподатаканиједозвољенаако:„физичколиценије
далопристанакзаобраду,односноакосеобрадавршибеззаконскоговла-
шћења“.ПриликомпописанастрадалихуЈугославији1964.годиненије
билопредвиђенодасеподацијавнообјављују,акаконијепостојаланиза-
конскарегулатива,онданијебилопотребнотражитидозволузањихово
објављивањеодлицакојасудалаподатке.Кадајезапочеораднаревизији
пописаидопуниспискованастрадалихуДругомсветскомратууЈугосла-
вији1995.године,такођенијебилозаконскерегулативеутадашњојСавезној
РепублициЈугославијикојабирегулисалаобрадуизаштитуподатакао
личности,панијебилопотребнотражитидозволузањиховообјављивање
одлицакојасудалаподаткеожртвама.Управојеједанодразлоганемогућ-
ностиобјављивањабазеподатака„Жртверата1941-1945.“путеминтернета,
непостојањедозволелицакојасудалаподаткеожртвама.

20Ibid.
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УЗаконуооснивањуМузејажртавагеноциданијенаведенамогућност
објављивањаподатаканастрадалихлицапутеминтернета.Какобисеовај
проблемпревазишао,могућасутрирешења.Обзиромнасадашњестање,
односнокадасеуРепублициСрбијиприпремаЗаконооснивањуМемори-
јалногцентражртвамаДругогсветскограта,могућејеусвојитизаконску
одредбупокојојбибазаподатака„Жртверата1941-1945.“биладоступна
јавности,идасеназахтевсвакоглицакојеимаправниинтересуклонеод-
ређениподациизјавнодоступнебазе.Другорешење,алиненајбољеинај-
срећније,јестедасенаправиновабазаподатака„Жртверата1941-1945.“
којабипоседоваласамонеопходнеподатке,односносамоименаипрезиме-
нанастрадалих,докбидруги,осетљивиподаци,билизаштићениодносно
недоступнијавности.Оводругорешењезахтевалобивеликематеријалне
иљудскересурсе,атаквомбазомподатаканебисепостигломного.Треће,
инајбољерешењеједоношењеЗаконаоархивима,акојисаданепостојиу
РепублициСрбији,патребапоштовативеомарестриктиванЗаконозашти-
типодатакаоличности.

ПослезавршеткаДругогсветскограта,уЈугославијисупроцесомаси-
милацијезахваћенибројниЈевреји,пасусенајчешћеизјашњаваликаолица
српскеихрватскенационалности(дванајбројнијанародауЈугославији).
Објављивањембазеподатака„Жртверата1941-1945.“наинтернетумогло
бидасеоткријењиховопорекло,штобипредстављалоповредуправана
приватност,јеруРепублициСрбијиграђанинниједужандапружиинфор-
мацијуосвојојетничкојодноснонационалнојприпадности.21Такође,тре-
баиматиувидудајеуДругојЈугославијибиловеомамногомешовитих
бракова,патребазаштитииљудекојинежеледаоткријусвојидентитети
обезбедитиимдаостануусенци.Базуподатака„Жртверата1941-1945.“
Музејажртавагеноциданијемогућеучинитидоступномјавности,јерса-
држинарочитоосетљивеподатке(националнаприпадност,пол,добрим
деломивероисповестжртве),алиидругеподаткекојештитиЗаконоза-
штитиподатакаоличностиРепубликеСрбије(имеипрезиме,имероди-
теља,годинарођења,датумигодинусмрти,итд.).Посебнастварјешто
нисусвиподациубазиподатака„Жртверата1941-1945.“тачни,односно
процењујеседајенајмање3-10%податакаподложноревизији.Најчешћесу
упитањугрешкекодгодинарођењаидатумасмрти,алије,везанозанашу
тему,највећипроблемевиденцијанационалностижртава.22

21Базаподатака„Жртверата1941-1945.“садржиподаткезаоко52.000лицајеврејског
порекла.Такође,многалицаромскенационалностисуевидентиранакаолицасрпске,хр-
ватскеилинекедругенационалности.

22Евиденцијалицаизмешанихбракова,изпородицазахваћенимасимилацијом,лица
којасусеизјашњавалакаоЈугословени,итд.Чланом8.Законаозаштитиподатакаоличности
РепубликеСрбијеуставу8уређеноједаобраданиједозвољенаако„јеподатакнеистинит
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Ser bian Le gi sla tion as a Bar ri er to Pu blic Di sclo su re  
Da ta ba ses „Vic tims of War 1941-1945.“

Abstract:MuseumofGenocideVictimsinBelgradeengagedinthecollec-
tion,processingandstorageofdataonindividualandgroupvictimsofcrimesof
genocideandotherfacts,thestructureofthecrimeofgenocide,officialdocu-
ments,listsofvictims,testimony,museumexhibits,photos,films,videoandsound
recordings,books,medicalandotherdocumentation,informationrelevanttothe
determinationoftheorganizers,theperpetrators,commandersandaccomplices
responsibleforcrimesofgenocidethatwerecarriedout,detailsoftherescuers
ofvictimsofgenocide,andsoon.MuseumofGenocideVictimshasadatabase
called„VictimsofWar1941-1945.“,whichwasbasedonthelistofvictimsduring
theSecondWorldWarinYugoslavia,whichbeganin1964,andwhoserevisions
andadditionswerelaunchedin1995.Database„VictimsofWar1941-1945.“cur-
rentlyholdsdataforabout660,000personsofdifferentnationalities,fromabout
1.1millionvictimshowmuchitisestimatedthattherewererealhumanlossesin
YugoslaviaduringWorldWarII.LegalregulationsoftheRepublicofSerbiado
notallowpublicdisclosureofthedatabaseviatheInternet,suchasforexample
thecasewiththecentraldatabaseofnamesofvictimsoftheHolocaustMemorial
CenterYadVasheminIsrael.LegalregulationsoftheRepublicofSerbiaand
logicandillogicalityregardingthepublicdisclosureofthedatabase„Victimsof
War1941-1945.“ontheinternetarethefocusofourinterest.

Keywords:Holocaust,genocide,database„Warvictims1941-1945.“,Yugo-
slavia,RepublicofSerbia.
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инепотпун,односнокаданијезаснованнаверодостојномизворуилијезастарео“.Музеју
жртавагеноцидаподаткечестодајучлановиширепородицежртавакојинисупотпуноси-
гурниуистинитостподатака,каоипријатељиикомшијежртава,итд.


