
 
Александар Ресановић, Заменик Повереника

Канцеларија Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Светозара Марковића 42, Београд

Отворено писмо

Поштовани г. Ресановићу,

Обраћавам Вам се  као  потписнику решења  07-00-02495/2011-06  и  искрено  се  надам  да  сте  га 
потписали без детаљнијег прегледа, јер ако сам ја,  као програмер, способан да уочим огромне 
проблеме и контрадикције у образложењу тог решења, онда сматрам да је то за правнике чиста 
рутина.

Први од два проблема јесте базирање целокупног решења на претпоставци која није поткрепљена 
никаквим доказима. Наиме, у образложењу се претпоставља да су моји родитељи у моје име дали 
сагласност да руковалац подацима прикупи моје податке. Поред тога што ово у мом случају није 
истина,  поставља се  питање како неко може себи да дозволи да донесе решење и целокупан 
закључак само на основу неосноване и непотврђене претпоставке?

Напомињем да ја нисам у обавези да нагласим да моји родитељи нису дали сагласност. Обавеза је 
Ваша  да  закључак  базирате  на  чврстим  доказима,  а  не  на  неоснованим  и  недоказаним 
претпоставкама. Додатно, за цео случај је тај податак небитан с обзиром на то да, по члану 36 



 
На који начин ће руковалац престати да обрађује моје податке, дакле, да их бележи, 
похрањује и чува, као и учини недоступним, ако их не обрише, као што члан 36. 
Закона о заштити података о личности налаже? Да ли ће људи који читају спискове 
када дођу до мог имена зажмурити и прескочити прстом на следећи ред? Такође, да 
ли  свако  правно  лице  може  да  одбије  да  обрише  нечије  податке  јер  се  тиме 
уништава "историјски податак" или је та привилегија резервисана само за Цркву? Да 
ли  је  члан  36.  Закона  о  заштити  података  о  личности  занемарив?  Искрено,  на 
становишту сам да је овакво вређање моје интелигенције за сваку осуду.

На крају, као “со на рану”, додата је увреда и понижење које сам шестог јануара доживео у Вашој 
канцеларији у Делиградској 16. Наиме, након што је портир изговорио моје име да ме најави, био 
је принуђен да чека преко 15 минута на било какав одговор. Након тога је, видно узнемирен и 
изнервиран,  обавештен  да  треба  да  ми  преда  слушалицу.  Уместо  да  будем  примљен  у 
канцеларију на спрату, као што професионалност, пристојност и људскост налажу, ја сам морао 
да разговарам са госпођом Наталијом Ћетковић путем телефона чији је кабл био растегнут кроз 
прозор портирнице, пред људима из обезбеђења, који су ме, оправдано, чудно гледали све време.

Верујте  ми да не желите да знате  како сам се  осећао током, али и дуго  након тог разговора. 
Уколико је  то,  игром случаја,  стандардна  пракса,  онда је  ситуација  много  гора  него  што сам 
мислио.  У  сваком  случају,  овим  путем  изражавам  своје  незадовољство  оваквим 
непрофесионалним вређањем моје личности.

Дозволићу себи да будем директан. Мени је јасно какав је неформалан утицај Цркве на државне 
органе у Републици Србији, али сам се најискреније надао да ће Ваша канцеларија испоштовати 


