ВИШЕМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У БЕОГРАДУ
Савска 17а
На основу члана 280 и 281 Законика о кривичном поступку, подносим

КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ
Против:
РАДЕТА
ПАНИЋА,
ПРЕДСЕДНИКА
СИНДИКАТА
ФАРМАЦЕУТА СРБИЈЕ, из Београда, ул. Маглајска 32/8;

ЛЕКАРА

И

ДРАГОЉУБА ПЕТРОВИЋА, ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА
ДНЕВНОГ ЛИСТА „ДАНАС“, из Београда, ул. Алексе Ненадовића 19
- Због кривичног дела Неовлашћено прикупљање личних података из члана 146.
ст. 1. Кривичног законика, који гласи: „Ко податке о личности који се прикупљају,
обрађују и користе на основу закона неовлашћено прибави, саопшти другом или
употреби у сврху за коју нису намењени, казниће се новчаном казном или затвором
до једне године.“

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
- Опис дела Радета Панића
Председник Синдиката лекара и фармацеута Србије, Раде Панић, на друштвеној
мрежи Твитер, са свог налога @RadePanic13, у понедељак, 8. августа 2022. године, у
13.08 часова објавио је фотографију дописа из Трећег основног суда који је 13. јуна 2022.
упућен његовом адвокату Мирославу Живковићу, а у којем поступајући судија
обавештава странку у парничном поступку да друга странка, председник Србије
Александар Вучић, по извештају поште не станује на адреси „Булевар Михајла Пупина
бр. 10*“, коју је Панићев адвокат био приложио. (доказ RP01)
Овом радњом основано се сумња да је Панић извршио кривично дело из члана 146.
став 1 Кривичног законика, јер је путем друштвене мреже учинио јавно доступним и
видљивим конкретан лични податак, адресу штићених лица породице председника
Србије, „Булевар Михајла Пупина бр. 10*“, који је до тада био заштићен и није био јавно
познат податак у конкретном облику, и то објављивањем личног податка који пре тога
није заштитио и учинио довољно неконкретним, учинивши тако видљивим поштанску
адресу стана штићених лица породице председника Србије, конкретно улицу и број,
као и улаз, односно зграду у којој живе штићена лица, а све то злоупотребљавајући
службени допис из суда који је добио његов адвокат.
Наиме, податак који је пре Панићеве објаве био јаван и опште познатог карактера
као део имовине председника Србије јесте податак о поседовању стана у „YU бизнис
центру“ (YUBC) на Новом Београду у улици Булевара Михајла Пупина, коју је 1998.

добио од државе, а после и отплатио. Ове податке, у довољно неконкретном облику
објавио је 2017. године медиј КРИК, на чијој је интернет платформи јавно доступна база
имовине политичара (доказ RP02). КРИК је осим тога објавио да је председник Вучић
9. децембра 2013. године исти стан уговором поклонио својој првој супрузи Ксенији
Вучић, као и сам уговор о поклону у којем су заштићени сви конкретни подаци о
личности, укључујући и податке о адресама. (доказ RP03)
Будући да је адреса стамбено-комерцијалног комплекса „YU бизнис центар“
(YUBC) такође јавно доступан податак на интернету („Булевар Михајла Пупина 10“),
да је „YU бизнис центар“ комплекс састављен из више зграда, те да су зграде, односно
улази означени малим словом поред броја „10“, стан председника Србије никада до
Панићеве објаве није учињен јавним податком до мере у којој се открива у којој згради,
односно улазу се налази, односно да се штићена лица породице председника Србије
конкретно налазе у објекту „Булевар Михајла Пупина 10*“.
Јаван и општепознати податак релевантан за ове околности јесте и податак да се
председник Србије крајем 2013. године развео од своје прве супруге Ксеније Вучић и да
су његова деца из брака са њом, Данило и Милица Вучић, остала да живе са мајком. О
овој чињеници небројано пута писали су и медији, али је о њој говорио и сам председник
Србије. С обзиром на то да је Ксенија Вучић изненада преминула 29. јануара 2022.
године, што је такође јаван и општепознат податак, тачна поштанска адреса стана
председника Србије коју је Панић открио и није заштитио објављивањем судског
дописа на друштвеној мрежи јавно је препозната као активна адреса председникове
деце Данила и Милице Вучић, за које се и пре тога знало да живе у стану у „YU бизнис
центру“, у „Булевара Михајла Пупина 10“, а сада зна да живе у „Булевара Михајла
Пупина 10*“.
Председник Синдиката лекара и фармацеута Србије, Раде Панић, активан је
учесник јавно-политичког живота у Србији од 2020. године, када је наступао опозиционо
настројено о темама које се тичу корона вируса, против државних институција које су
пружале и пружају отпор тој болести, неретко дајући изјаве које су контрадикторне
званичним. Учесник је бројних опозиционих протеста, веома близак Странци слободе и
правде, део ад-хок групе „Уједињени против ковида“, а на мети његових напада готово
увек је председник Србије Александар Вучић.
Деца председника Србије из првог брака, Данило и Милица Вучић, штићена су
лица још од 2012. године, откако је Александар Вучић постао министар одбране, и чувају
их припадници специјалне јединице војске „Кобре“, како када се крећу, тако и у холу
зграде, односно на пријавном пулту у приземљу локације. Осим тога, деца из првог брака
председника Србије, посебно Данило Вучић, честа су мета на друштвеним мрежама,
као и предмет негативних и криминализујућих написа у медијима блиским опозицији.
- Опис дела Драгољуба Петровића
Главни и одговорни уредник дневног листа „Данас“, Драгољуб Петровић, објавио
је у среду, 10. августа 2022. године, на страни 3 штампаног издања листа који уређује
прилог под насловом „За потребе судског поступка није лако лоцирати шефа државе“, у
којем је пренео спорну објаву Радета Панића са друштвене мреже Твитер, и то: 1)

визуелно, опремом која укључује фотографију судског дописа који је упућен адвокату
Живковићу и који садржи прецизну поштанску адресу штићених лица породице
председника Србије, а из које је та адреса у целости читаоцима учињена видљивом и
читљивом; 2) као и текстуално, тиме што је у самом новинском прилогу извршио
транскрипцију реченице из судског дописа у којем се наводи адреса „Булевар Михајла
Пупина бр. 10*“ у претпоследњем пасусу левог ступца, према прелому текста. (доказ
DP01) Текст идентичне садржине са истим истакнутим елементима, укључујући и
конкретну адресу штићених лица коју је објавио Раде Панић, Петровић је објавио дан
раније, 9. августа 2022. године, у 20 часова, и на интернет страници листа „Данас“.
(доказ DP02)
Овим радњама основано се сумња да је Петровић извршио кривично дело из члана
146. став 1 Кривичног законика, јер је спорни лични податак са друштвене мреже
Твитер, који је претходно објавио Раде Панић, а који садржи конкретан облик адресе
штићених лица породице председника Србије раније недоступан јавности, без да га
претходно заштити и учини довољно неконкретним пренео како у штампано тако и у
интернет издање средства за јавно информисање које уређује, и тиме адресу штићених
лица „Булевар Михајла Пупина бр. 10*“ учинио доступном још већем броју људи него
што су то корисници друштвене мреже Твитер, уз то злоупотребљавајући објаву
Панића која у себи носи злоупотребу службеног судског дописа.
У истом новинском прилогу пренете су и јавно доступне информације у вези са
станом у „YU бизнис центру“ са сајта медија КРИК, као и податак о томе да је стан
поклоњен Ксенији Вучић, првој супрузи председника Србије, чиме су читаоци унутар
истог прилога практично додатно подсећани да адреса објављена на више места у том
прилогу у свом конкретном облику, осим некада Ксеније Вучић, одговара и адреси деце
из првог брака председника Србије, Данилу и Милици Вучић.
Драгољуб Петровић је наредни дан, у четвртак, 11. августа 2022. године, на
страни 3 штампаног издања листа који уређује, упркос оштрим реакцијама државних
званичника, премијерке Ане Брнабић, министра полиције Александра Вулина и
министарке за културу и информисање Маје Гојковић, провладиних медија и јавних
личности, објавио прилог „Напад на Данас због Вучићеве старе адресе“, који је најављен
и на насловници издања (доказ DP03), где је поновљена транскрипција реченице из
судског дописа адвокату Живковићу у којем се наводи незаштићена адреса штићених
лица „Булевар Михајла Пупина бр. 10*“, и то у првом пасусу четвртог ступца с лева,
према прелому. У истом прилогу јавност је обманута да је „адреса која је објављена и
цитирана у Панићевом допису већ подељеном на друштвеним мрежама, одавно
позната јавности“, што је истакнуто и у глоси прилога, у горњем десном углу, према
прелому, иако податак о броју зграде односно улаза у комплексу „YU бизнис центар“
на Новом Београду у којој живе штићена лица породице Вучић никада до пре Панићеве
објаве није био познат. Чињеница из јучерашњег прилога, да је стан припао Ксенији
Вучић, у овом прилогу се нигде не помиње. (доказ DP04)
У истом броју, Петровић је у својој колумни на страни 5 штампаног издања листа
који уређује, под насловом „Вучићев комшилук из села Дупељева“, кривицу покушао
контрадикторно, али поспрдно и увредљиво да свали на све који су негативно реаговали
у јавности, а посебно на лист „Информер“, вршећи замену теза и оптужујући тај лист

да је он у ствари обелоданио спорни лични податак, адресу штићених лица Данила и
Милице Вучић, а не „Данас“, тиме што је „Информер“ децидно написао да конкретна
адреса коју је „Данас“ пренео одговара адреси на којој живе штићена лица, деца из првог
брака председника Србије, иако је податак да Данило и Милица Вучић живе са мајком
и у њеном стану у „YU бизнис центру“ општепознатог карактера. „Информер је
објавио адресу Вучићеве деце и тиме угрозио њихову безбедност“, издвојено стоји у
глоси колумне. (доказ DP05)
Користећи најаву Повереника за заштиту података о личности да ће поднети
кривичну пријаву против НН лица, из нејасних разлога не за спорну адресу коју је открио
Раде Панић, а коју је већ у више наврата преносио „Данас“, него за адресу гарсоњере
председника Србије Александра Вучића у насељу Белвил написану у неспорном,
довољно неконкретном облику, Драгољуб Петровић у јавности прави нову збрку и у
штампаном издању листа који уређује, у петак, 12. августа 2022. године, на страни 2,
објављује прилог „Повереник подноси кривичну пријаву због Вучићевог стана у
Белвилу“, у којем се трећи пут у три узастопна дана исфорсирано умеће и понавља
идентична транскрипција реченице из судског дописа који је Панић објавио на
друштвеној мрежи Твитер, у којем је откривена адреса штићених лица „Булевар
Михајла Пупина бр. 10*“, и то у претпоследњем пасусу трећег ступца с лева, према
прелому. (доказ DP06)
Упркос томе што на наредној, страни 3, у прилогу „Шабић: У тону премијерке и
министра може се препознати претња Данасу“, једна од саговорница, Ана Тоскић,
представљена као извршна директорка организације „Партнери Србија“ и адвокатица
која се бави заштитом података, тврди да је лични податак о адреси који је Панић
објавио требало заштитити, али греши при тврдњи да је исти и раније у том облику
био доступан јавности (други и трећи пасус у четвртом ступцу с лева, према прелому),
Петровић, са друге стране, налази за сходно да баш тај податак, адресу штићених
личности Данила и Милице Вучић у облику „Булевар Михајла Пупина бр. 10*“,
непрестано понавља и инсистира на њему чак и у прилозима у којима се његов лист
брани од наводних напада. (доказ DP07)
Главни и одговорни уредник листа „Данас“, Драгољуб Петровић, постављен је на
то место у јуну 2016. године, од када се некадашњи углед тог листа неповратно урушава.
Шест година касније, лист је сасвим трансформисан у антивучићевски памфлет познат
по свакодневном кршењу новинарских кодекса, објављивању лажних вести са најчешће
неименованим и непровереним изворима, по лансирању бројних афера, дегутантних,
малициозних и непримерених прилога у којима доминира необјективност и одсуство
избалансираног, професионалног извештавања, који чине централни садржај новина.
Лист који уређује Петровић иза себе има богату традицију напада на штићена лица
породице председника Србије, бившу и садашњу супругу, а нарочито сина Данила
Вучића, од чега су само најпознатији покушаји његове криминализације уврштени међу
доказе у овој пријави. (докази DP08-DP16)
Предлажем:
Да надлежно јавно тужилаштво предузме кривично гоњење пријављених и тражи
да након спроведеног поступка буду оглашени кривим и осуђени по закону.
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у „Данасу“ 11. августа 2022.
DP06: Прес-клипинг текста „Повереник подноси кривичну пријаву због
Вучићевог стана у Белвилу“, објављеног у „Данасу“ 12. августа 2022.
DP07: Прес-клипинг текста „Шабић: У тону премијерке и министра може се
препознати претња Данасу“, објављеног у „Данасу“ 12. августа 2022.
DP08: Прес-клипинг текста „Слика која показује да мафија има приступ самом
врху државе“, објављеног у „Данасу“ 12. јуна 2020.
DP09: Прес-клипинг текста „Нападају медије да прикрију с ким је седео
председников син“ објављеног у „Данасу“ 13-14. јуна 2020.
DP10: Прес-клипинг текста „Службе биле дужне да обавесте председника с ким
му се дружи син“, објављеног у „Данасу“ 16. јуна 2020.
DP11: Прес-клипинг текста „Зашто је постало опасно споменути име Данила
Вучића?“, објављеног у „Данасу“ 22. октобра 2021.
DP12: Прес-клипинг текста „Нема сличности између Марка некад и Данила
сад“, објављеног у „Данасу“ 30-31. октобра 2021.
DP13: Прес-клипинг текста „Црној Гори сметала 'повезаност Данича Вучића са
криминалним структурама'“, објављеног у „Данасу“ 8. невембра 2021.
DP14: Прес-клипинг текста „Србија има право да зна шта ради пунолетни син
председника Србије“, објављеног у „Данасу“ 9. новембра 2021.

DP15: Прес-клипинг текста „Висока провизија срушила уговор?“, објављеног у
„Данасу“ 2. децембра 2021.
DP16: Колаж од четири прес-клипинг насловнице о Данилу Вучићу објављених
у „Данасу“

У Београду,

Подносилац пријаве:

16.08.2022. године

________________________
Београд, ул.

Симбол * употребљен је у овој кривичној пријави да би се заштитио лични податак штићених
лица породице председника Србије и спречиле евентуалне додатне злоупотребе спорног
податка, будући да је он свакако видљив и јасан у доказном материјалу.
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