
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у чл. 42, 97 став 1. тач. 2. Устава 

Републике Србије („Сл. гласник РС" бр. 98/2006). 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

Према Националном програму за интеграцију у Eвропску унију (НПИ), који је донела 

Влада Републике Србије 2008 године, у оквиру полицијске сарадње и борбе против 

организованог криминала, стр. 619, међу краткорочним приоритетима предвиђено је 

формирање националне ДНК базе података, а такође, између осталог и омогућавање 

услова за поштовање стандарда ИНТЕРПОЛ-а. И ИНТЕРПОЛ и ЕУРОПОЛ су усвојиле 

стандарде поступања у размени ДНК података и они су од 2010. године исти (12 маркера 

поменутих у овом закону, који се заснивају на сарадњи и истраживањима Европске мреже 

научних форензичких института - ЕНФСИ). Са друге стране, Национални 

криминалистичко-технички центар, Управе криминалистичке полиције, у Дирекцији 

полиције, МУП Републике Србије, тесно сарађује са ЕНФСИ – јем и пуноправни је члан је 

те мреже још од 2009 године. Један од иницијатора програма усвајања стандарда ISO 

17025, у програму ЕМФА 2 је управо ова високоцењена међународна организација и МУП 

Републике Србије је, у складу са важећим одлукама министра унутрашњих послова, при 

успешном завршетку ове акције. У исто време, ова унутрашња организациона јединица 

МУП већ води одређене евиденције на основу Закона о полицији и власник је престижних 

GEDNAP сертификата за које аплицирају сви форензички центри у свету, не само у 

Европи, тако да као референтна лабораторија, има једнаке техничке капацитете европским 

и светским, и већ има потребне минималне капацитете за спровођење овог закона. 

Наравно да су неопходна побољшања материјалних и људских ресурса за пуно 

спровођење, али је најважније да основа за то већ постоји, и то на оперативном нивоу. 

 

Увођење биолошког вештачења методом ДНК анализа у полицијску, тужилачку и судску 

праксу пружа неограничене могућности за откривање непознатих извршилаца кривичних 

дела уз истовремену могућност елиминисања појединих осумњичених као извршилаца 

кривичних дела. Ова метода користи се и ради утврђивања идентитета непознатих, 

несталих особа и идентификације лешева. 

 

Резултати који су до сада добијени том врстом вештачења и који се чувају у “интерним 

базама података” појединих лабораторија послужили су као основ за расветљавање 

појединих тешких кривичних дела у којима је извршилац био непознат у време када је 

биолошки материјал достављен на вештачење у те лабораторије. 

 

Према подацима Интерпола, објављеним још у 2003. години, 26 земаља у Европи има 

оперативне ДНК базе података. Стога, сматрамо да је неопходно да и наша земља као 

чланица Савета Европе, на путу укључивања у Европску Унију, створи законске услове за 



вођење ДНК регистра. Један од разлога за доношење овог закона садржан је и у потреби 

јединствене борбе против тероризма и организованог криминала у којој учествује и наша 

земља.  

 

При изради Нацрта закона испоштована је Препорука бр. (92) 1 Савета Европе о заштити 

генетичке приватности. Такође, одредбе Нацрта закона усаглашене су и са међународним 

документима које је ратификовала наша земља, као што је Европска конвенција о заштити 

људских права и основних слобода. 

 

Примена ове методе вишеструко повећава могућност откривања и доказивања кривичних 

дела тешких случајева силовања са убиством жртве која у конкретним околностима 

другим мерама нису могла бити откривена и доказана. Метода се показала и веома 

ефикасном при разјашњавању осталих кривичних дела (убиства, разбојништва, провалне 

крађе, бега возача с места саобраћајне несреће итд.) код којих долази до преноса 

биолошког материјала са починиоца на жртву, односно са жртве на починиоца, чиме се 

доказује контакт између две особе, или је пак утврђен пренос биолошког материјала са 

починиоца (или жртве) на место несреће или са места несреће на починиоца или жртву, 

чиме се доказује присуство неке од тих особа на одређеном месту, или је дошло до 

преноса биолошких материјала са особе (извршиоца или жртве) на одређене предмете који 

су кориштени приликом извршења кривичног дела. 

 

ДНК доказ показао се веома корисним не само при разјашњавању појединачних, већ и 

приликом доказивања серијских кривичних дјела код којих је долазило до остављања 

биолошких трагова. ДНК вештачењем може се несумњиво доказивати присуство исте 

особе (тј. осумњиченог) на више места или пак њено учешће у извршењу већег броја 

кривичних дела.  

 

Увођењем у криминалистичку праксу компјутеризованих база ДНК профила 

регистрованих и непознатих починилаца кривичних дела, могућност повезивања једне 

особе са извршењем већег броја кривичних дела вишеструко се повећава. 

 

ДНК вештачења биолошких материјала нису само значајна за откривање и доказивање 

учешћа одређене особе при извршењу кривичног дела, већ и за елиминацију невино 

осумњичених, те за идентификовање непознатих особа и лешева (након кривичних дела, 

појединачних или масовних несрећа, природних катастрофа, случајева прикривања 

идентитета итд). 

 

Савремене методе ДНК идентификације особа веома су осетљиве, тако да је за вештачење 

довољна минимална количина биолошког материјала, која чак и није видљива под 

уобичајеним условима посматрања.  

 

Као што не постоје две особе које имају исти отисак прста, тако не постоје ни две особе 

које имају исти генетски профил сем у случају једнојајчаних близанаца. Идентификација 

особа на основу ДНК вештачења сматра се најефикаснијом техником идентификације 

особа, тј. осумњичених, на основу биолошког материјала који је остао на месту извршења 

и незамењива је при расветљавању и доказивању насилничких (нпр. сексуалних) 



кривичних дела. Метода је апсолутно поуздана при елиминацији невиних особа и веома 

сигурна при позитивној идентификацији извршилаца. 

 

На основу ДНК анализе могу се идентификовати и животиње (нпр. случајеви угриза пса), 

као и биљке (нпр. упоређивање биљне вегетације са одећом осумњиченог, односно 

оптуженог, и места несреће), што је још једна могућност за успешније расветљавање 

кривичних дела. 

 

Посматрано са аспекта терета доказивања у кривичним стварима, ДНК доказ има снагу, 

према којој могућност друкчијег тумачења остаје изван разумне сумње. До сада није 

забележен случај у свету да две особе (које нису једнојајчани близанци) имају исти ДНК 

профил. 

 

Увођењем у криминалистичку праксу електронске базе података ДНК профила, значајно 

се повећава могућност повезивања починиоца са извршењем кривичног дела, док ће 

оснивање базе података ДНК профила допринети скраћењу трајања и смањењу трошкова 

кривичног поступка.  

 

Делатност Министарства унутрашњих послова уређена је Законом о министарствима и 

Законом о полицији. У последњем поменутом закону је и назначено да полиција води ове 

врсте евиденција, док је у Законику о кривичном поступку назначено – процесно – како то 

урадити. 

 

Једноставно речено, доношењем овог закона на једном месту би се сабирали подаци о 

свим материјалним траговима који садрже ДНК, који су анализирани у разним судским 

поступцима, а служили би за формирање базе података. То значи да би се подаци ове 

врсте практично сакупљали у регистру, у зависности од случајева у којима се ДНК 

анализа користи. Са друге стране, међународна заједница, а посебно ЕУ, Интерпол, 

Еуропол инсистирају на уједначеној пракси како би се ефикасно могли размењивати 

подаци у складу са законима и међународним споразумима и уговорима. 

 

Поред тога, велики број држава у Европи и свету има оперативне ДНК базе података и 

врши размену података у складу са важећим прописима, што је допринос у борби против 

тероризма и организованог криминала.  

 

Доношење овог закона је израз савремених потреба које воде остваривању два значајна 

циља. Први је стварање нормативне основе за ефикаснији и економичнији кривични 

поступак; други је обезбеђивање потпуне заштите људских права и слобода 

загарантованих Уставом и међународним актима.  

У изради овог закона сагледана су решења заступљена у упоредном законодавству или 

припремним актима појединих европских земаља и земаља из окружења (Република 

Хрватска, Босна и Херцеговина и Црна Гора). Водило се рачуна о усклађености одредаба 

овог закона са одредбама Кривичног закона, Закона о кривичном поступку и закона који 

регулише заштиту података о личности, са једне, као и са европским правним тековинама, 

са друге стране. 

 



III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА 

Први део Нацрта закона - Основне одредбе (чл. 1. до 4.) уређен је предмет уређења 

закона, значење израза и појмова употребљених у закону, начела вођења ДНК 

регистра, као и успостављање и вођење Националног ДНК регистра. 

Други део Нацрта закона – Садржина, обрада и чување Регистра (чл. 5. и 8.). У овом 

делу закона прописани су садржина Регистра којим су утврђене базе са збиркама 

података које Регистар садржи. 

Одредбом члана 6. Нацрта закона уређено је питање прикупљања резултата ДНК 

анализе у сврху уноса података у Регистар. 

Одредбом члана 7. Нацрта закона прописано је упоређивање ДНК профила које се 

реализује на захтев надлежног органа поступка. 

Одредбом члана 8. Нацрта закона уређено је чување података у Регистру, применом 

мера обезбеђивања, кроз ограничен приступ информатичком систему, дневно 

архивирање података у Регистру и евиденција сваке обраде у Регистру. 

Трећи део Нацрта закона - Надзор (члан 9) – прописује надлежност за надзор над 

спровођењем овог закона и прописа који ће бити донети на основу њега. 

Четврти део Нацрт закона – Прелазне и завршне одредбе (чл. 10. и 11.) Уређује рок за 

успостављање Регистра и ступање на снагу овог закона 

 

 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике Србије. 


