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koje 

У овој публикацији појашњене су праксе и начела која 
се примењују у државама бивше Југославије у процесу 
проналажења лица несталих у ратовима из 1990-их 
година. Производ је вишегодишњег непосредног искуства 
запослених у ИЦМП-у и интензивне комуникације с 
породицама несталих, научницима, академицима, 
истраживачима и стручним лицима из домаћих институција.

Циљ Водича је да грађанима пружи тачне информације, 
имајући у виду да је обавештена јавност један од 
предуслова за одржавање владавине закона и 
обезбеђивање приступа правди. Питање несталих лица 
је сложено, једнако као и мере које се предузимају на 
његовом рјешавању. Водич, дакле, настоји представити 
најрелевантније податке на читаоцу приступачан начин.

Штампање ове публикације подржала је влада Велике Британије. Ставови изнети у овој 
публикацији не представљају нужно ставове владе Уједињеног Краљевства. 
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УВОД 

Решавање питања несталих лица на западном Балкану: Водич 

Због оружаних сукоба на територији бивше Југославије у периоду између 1991. и 1999. 
године нестало је више од 40.000 лица. До данас је пронађено више од 70 посто несталих 
захваљујући заједничким и сталним напорима органа власти уз подршку Међународне 
комисије за нестала лица (ИЦМП) и велики ангажман породица несталих. Овај резултат је 
без премца у свету и показује ефикасност приступа заснованог на одговорности државе и 
провођењу истрага у вези с несталим лицима путем правосудних и с правосуђем повезаних 
институција те процесима који почивају на владавини закона. 

Овај водич детаљно описује процедуре које подразумевају многе институције у области 
правосуђа, међународних и спољних послова, провођења закона и институције за 
специјализовану подршку, као и породице несталих. Бави се и питањем домаћих и 
међународних правних инструмената на којима се ова настојања заснивају. Водич садржи 
део с питањима и одговорима, где су у скраћеном облику дата објашњења многих тема од 
интереса за породице несталих, истраживаче, академике и лица која у пракси раде на питању 
несталих. У другом делу, названом «Питања и одговори» изнесене су информације које се 
конкретно односе на сваку државу појединачно. 

Научна метода која се користи у процесу идентификације посмртних остатака, а нарочито 
анализа ДНК, објашњена је у 3. делу. У 4. делу обрађене су мере којима је обезбеђено 
укључивање грађана, посебно породица несталих, и дато упутство за пријављивање нестанка 
лица и могућих локација на којима се нестала лица налазе.
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УКРАТКО О ИЦМП-у

ИЦМП је на споразуму заснована међународна организација са седиштем у Хагу у Холандији. 
Нјегов мандат је да обезбеди сарадњу влада и других органа власти у проналажењу лица 
несталих у сукобима, због кршења људских права, несрећа, организованог криминала, 
илегалних миграција и других разлога и да им пружи помоћ у тим процесима. ИЦМП ради 
искључиво на решавању питања несталих лица. 

До данас је ИЦМП пружио помоћ у више од 40 земаља. Помаже владама у изградњи институција 
владавине закона које у процесу тражења несталих користе приступ без дискриминације. 
Подржава и заговарање за доношење правних прописа којима се обезбеђују права породица 
несталих лица, као и израду тих прописа. ИЦМП помаже властима у примени напредних 
форензичких техника, укључујући и модерне методе анализе ДНК у идентификацији несталих 
лица. ИЦМП одржава свој непрофитни трајни капацитет за идентификацију несталих лица 
који се заснива на анализи ДНК те одговара на захтеве за документацију и сведочење 
стручних сведока од стране међународних и домаћих судова у предметима у вези с ратним 
злочинима, злочинима против човечности, геноцидом и другим кривичним делима у складу 
с међународним правом. ИЦМП подржава рад других организација у њиховим напорима, 
подстиче укључивање јавности у своје активности и доприноси развоју изражавања сећања 
и одавања почасти несталима на одговарајући начин.

ИЦМП одржава широк спектар програма за различите земље, при чему се најобимнији 
програми односе на западни Балкан, Ирак и Сирију. Води и тематске програме: Нестали 
мигранти и избеглице, Идентификација жртва природних несрећа, Помоћ правосуђу, Вим Кок 
центар за изврсност и едукацију, Међуагенцијски одбор за нестала лица и Глобални форум за 
нестала лица.
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Приступ тражењу несталих 
лица који су примениле земље 
бивше Југославије јединствен је у 
односу на све остале делове света 
суочене с проблемом масовних 
нестанака.

1. ДЕО
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1. ДЕО

НАЧЕЛА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈУ
По завршетку оружаних сукоба на територији бивше Југославије – у Босни и Херцеговини 
и Хрватској 1995. године, а на Косову 1999. године – шансе за одржив и ефикасан рад на 
тражењу десетина хиљада несталих лица чиниле су се слабим. Било је око 40.000 несталих, а 
мало воље код органа власти за издвајање средстава да би се ово питање решило објективно 
и напристрасно. У исто време постојали су бројни појединачни и некоординисани напори у 
различитим деловима ове регије, који су примењивали различите методологије и стручне 
стандарде. У таквим околностима, број идентификација био је мали, а напредак спор. 

 Две деценије касније, интегрисани систем – који комбинује оснивање наменских институција 
и доношење закона за решавање питања несталих, приступ заснован на владавини закона, 
ангажовање породица несталих те модерне научне методе – остварио је до данас невиђене 
резултате. Такав интегрисани систем чврсто почива на начелу одговорности држава да штите 
људска права и унапређују мир и стабилност кроз демократске институције и институције 
владавине закона. То је довело до покретања нових техничких, административних и 
правосудних процеса којима се ангажује подршка ширег круга политичких и друштвених 
снага укључујући, пре свега, породице несталих.

 Упркос овом напретку, најмање 11.000 лица још увек се воде као нестале на територији бивше 
Југославије. Расветљавање судбине преосталих случајева несталих лица захтева непрекидан 
рад демократских институција држава, укључујући судове, агенције за провођење закона и 
државну службу. У складу с домаћим и међународним правом, преживели имају трајно право 
на званичне, одговарајуће и транспарентне истраге. Члан 2. Европске конвенције за заштиту 
људских права и основних слобода прописује законску заштиту права на живот сваког 
човека, а опште је прихваћено да су њиме прописане стварне и процесне обавезе провођења 
истрага. Ова обавеза остаје на снази све док се нестало лице не пронађе, односно док се не 
предузму одговарајуће радње како би се истражио његов нестанак.

Приступ тражењу несталих лица који су примениле земље бивше Југославије јединствен 
је у односу на све остале делове света суочене с проблемом масовних нестанака. Државе 
наследнице, настале на територији бивше Југославије, проводе истрагу у случајевима 
нестанка у складу са својим домаћим прописима из области кривичног законодавства. 
Највећи број нестанака у току оружаних сукоба из 1990-их последица је ратних злочина, 
злочина против човечности или других облика кршења људских права. Поред тога, у процесу 
тражења несталих лица у овим државама не постоји дискриминација. Приликом истрага у 
случајевима несталих лица домаће институције не праве разлику у односу на националне 
или верске групе или статус несталих лица током рата – случајеви несталих бораца и цивила 
имају исти третман. 

Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Косово и Србија основале су домаће институције 
надлежне за тражење лица несталих у сукобу. Неке од ових институција биле су активне још 
од првих дана сукоба, а временом су се развијале. Данас у Босни и Херцеговини постоји 
Институт за нестала лица (ИНЛ); у Хрватској постоји Управа за заточене и нестале у оквиру 
Министарства хрватских бранитеља; Косово, Црна Гора и Србија имају комисије за нестала 
лица које су основале њихове владе. Постојање специјализоване институције која се бави 
питањем несталих лица у свакој од земаља важна је карактеристика процеса у овој регији. 
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Тиме је омогућена размена података и други облици сарадње између институција ових 
држава на једнакој основи. 

Земље бивше Југославије пионири су усвајања посебних правних оквира којима се уређује 
поступак истраге и идентификације у случајевима несталих лица. Босна и Херцеговина била 
је прва земља у свету која је усвојила посебан закон (леx специалис), и то 2004. године, Закон о 
несталим лицима, да би затим то исто урадили Косово 2011. и Хрватска 2019. године. Србија и 
Црна Гора своје истраге о несталим лицима заснивају на правним начелима која су утврђена у 
више законодавних прописа, укључујући кривични законик и законик о кривичном поступку.

Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора и Србија потписнице су Међународне конвенције 
за заштиту свих лица од присилног нестанка (у даљем тексту: Конвенција), придруживши 
се тако државама које су се обавезале на провођење Конвенција путем свог домаћег 
законодавства и предузимање свих неопходних мјера на спречавању присилних нестанака 
и истраживању таквих случајева. У складу с чланом 29, став (1) Конвенције, све потписнице 
достављају извештаје о провођењу Конвенције. До сада су Босна и Херцеговина, Србија и 
Црна Гора доставиле своје иницијалне извештаје Одбору за присилне нестанке. 

Поред тога, Радна група Уједињених нација за присилне нестанке четири пута је посетила 
земље бивше Југославије које су учествовале у сукобу 1990-их и сачинила извештаје с 
препорукама за унапређење процеса.   

Државе регије деле и веома сличан пут када је у питању методологија процеса идентификације 
несталих лица. У периоду између 1995. и 2002/3. године фокус је био на «класичним» 
форензичким методама, укључујући предмете пронађене у гробници на посмртним остацима 
или у њиховој близини, поређење постморталних и антеморталних података, информације о 
околностима нестанка и документацију добијену из других извора. 

Брзи напредак процеса идентификација у регији омогућен је увођењем приступа 
идентификацији «који се заснива на анализи ДНК». Од свих породица несталих лица 
затражено је да уступе референтне узорке у облику капљица крви који се прикупљају на ФТА 
картицама посебно прилагођеним за ову сврху. Породице настањене у Босни и Херцеговини, 
Косову, Црној Гори и Србији доставиле су референтне узорке ИЦМП-у. Многе породице које 
живе у Хрватској референтне узроке су доставиле домаћим органима Републике Хрватске, с 
изузетком породица чији су сродници нестали на територији других држава и породица лица 
несталих у Хрватској, које су данас настањене негде друго. Профили ДНК неидентификованих 
посмртних остатака се аутоматизованим методама пореде с профилима свих породица 
несталих. Успех овог приступа повезан је са степеном заступљености у бази података 
референтних узорака породица. Детаљно објашњење идентификација несталих на основу 
анализе ДНК налази се у посебном поглављу овог водича.

Научни приступ примењен у овој регији данас се користи широм света у процесу тражења 
лица несталих у оружаним сукобима, због кршења људских права и из других разлога.
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РЕГИОНАЛНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА САРАДЊУ КОЈЕ ПОДРЖАВА ИЦМП
Оружани сукоби из 1990-их година довели су до озбиљних померања становништва унутар 
територије бивше Југославије. У многим случајевима лица пријављена као нестала на једном 
подручју, убијена су или нестала на другом. Последица тога је да скривене гробнице могу да 
садрже посмртне остатке жртава које су пријављене као нестале на територији различитој од 
територије на којој се налази гробница.

Први корак у стварању оквира за сарадњу држава на подручју бивше Југославије ради 
провођења истрага у случајевима несталих лица направљен је у марту 1999. године у 
Амстердаму, када су се представници влада Босне и Херцеговине, Републике Хрватске и 
Савезне Републике Југославије (СРЈ) састали на ИЦМП-ову иницијативу да би разговарали 
о веома сложеним питањима у вези с несталим и заробљеним лицима. Стране су постигле 
неколико договора, а нарочито у погледу ексхумација грађана једне државе на територији 
друге државе. 

Јачање регионалне сарадње од почетка 2000-их резултовало је заједничким процесима 
ископавања у Босни и Херцеговини, Хрватској, Косову и Србији. На позив других учесника, 
домаће институције из свих ових држава учествовале су у заједничким ексхумацијама 
на територији других држава. Како је сарадња напредовала, расло је поверење између 
надлежних институција. Сарадња се развијала од заједничких ексхумација, праћења и 
преноса посмртних остатака, до боље организоване институционалне сарадње која је 
уређена билатералним споразумима и мултилатералним декларацијама.

Потписивање “Декларације о улози државе у процесу решавања питања лица несталих 
у оружаном сукобу и због повреда људских права” у августу 2014. године опет је показала 
опредељеност Босне и Херцеговине, Хрватске, Црне Горе и Србије решавању питања несталих 
лица. Након тога су потписани билатерални протоколи о сарадњи између скоро свих држава 
на територији бивше Југославије. Потписани су у сврху јачања напора који се улажу у истраге 
и идентификацију лица која још увек нису пронађена у свим овим државама.  

На Мировном форуму у Паризу 12. новембра 2018. године, Међународна комисија за нестала 
лица (ИЦМП) поново је подсетила на “Декларацију о улози државе у процесу решавања 
питања лица несталих у оружаном сукобу и због повреда људских права” у сврху промоције 
универзалне примене начела из Декларације у свим околностима у којима лица нестају, 
укључујући природне несреће, илегалне миграције и друге узроке. Осам “Паришких начела” 
одржава и промовише растући глобални консензус о начину решавања питања несталих 
лица.

 ИЦМП је 2011. године покренуо процес развијања јединствене, интегрисане регионалне базе 
података. База података активних случајева лица несталих у оружаним сукобима на подручју 
бивше Југославије (у даљем тексту: Регионална база података) представља заједнички 
напор Босне и Херцеговине, Хрватске, Косова, Црне Горе и Србије и осмишљена је тако да 
подаци који се чувају у једној држави буду регионално доступни те да је омогућено њихово 
усклађивање. 

Током 2016. и 2017. године ИЦМП је потписао посебне билатералне споразуме с Босном и 
Херцеговином, Хрватском, Косовом, Црном Гором и Србијом, којима је домаћим институцијама 
омогућено да доставе своју званичну листу несталих лица да би била унесена у Регионалну 
базу података. У децембру 2017. године, ИЦМП је представио функционално софтверско 
решење за Регионалну базу података руководиоцима домаћих институција за нестала лица 
из Босне и Херцеговине, Хрватске, Црне Горе, Косова и Србије. То решење је прихваћено и 
од тада, уз новчану подршку Уједињеног Краљевства, стручњаци које су именовале домаће 
институције непрекидно раде на усклађивању, ажурирању и филтрирању података у 
Регионалној бази података. 

У јулу 2018. године председници влада Хрватске, Косова, Црне Горе и Србије и председавајући 
Савета министара Босне и Херцеговине са још девет шефова влада држава које учествују у 
Берлинском процесу потписали су Заједничку декларацију о несталим лицима током Самита 
за западни Балкан у Лондону. Декларација, између осталог, понавља опредељење држава 
ове регије и њихових партнера у Берлинском процесу за подршку напорима на проналажењу 
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најмање 11.000 лица која се још увек воде као нестала у сукобима у бившој Југославији. 
Заједничка декларација подржава и право свих породица несталих на истину, правду и 
обештећење. 

Потписивање Лондонске декларације обележило је почетак новог поглавља у регионалној 
сарадњи. Двадесет година након сукоба решавање судбине несталих лица више није 
искључиво питање поратног опоравка, помирења и транзицијске правде. Оно је важно за 
процес европских интеграција и испуњавање кључних предуслова за земље кандидате 
за чланство у Европској унији (ЕУ), а нарочито критеријума у вези с основним правима и 
слободама, реформом правосуђа и добрим управљањем. . 

Да би провели начела утврђена Лондонском декларацијом, руководиоци домаћих 
институција: Института за нестала лица Босне и Херцеговине, Управе за заточене и нестале 
Министарства хрватских бранитеља Републике Хрватске, Комисије за нестала лица Косова, 
Комисије за нестала лица Црне Горе и Комисије за нестала лица Владе Републике Србије, 
потписали су 6. новембра 2018. године у Хагу у Холандији Оквирни план за решавање питања 
несталих лица из сукоба на подручју бивше Југославије (у даљем тексту: Оквирни план). У 
децембру 2018. године домаће институције, потписнице Оквирног плана, основале су Групу за 
нестала лица (у даљем тексту: ГНЛ), коју чине руководиоци домаћих институција потписница 
Оквирног плана, чији је задатак надгледање провођења свих одредби Оквирног плана. ГНЛ је 
формирала две подгрупе (Оперативне групе) које чине стручни чланови запослени у домаћим 
институцијама да би радиле на Регионалној бази података и питању НН лица (ексхумираних 
неидентификованих случајева).

Од њиховог оснивања 2018. године, ГНЛ и оперативне групе више пута су се састале да би 
разматрале различите теме и утврдиле приоритете мултилатералне сарадње.

Поред тога, Оквирним планом је прописана размена информација о потенцијалним локацијама 
скривених гробница од заједничког интереса, заједничко обележавање Међународног дана 
несталих и обезбеђивање укључености породица несталих у процес.

Потписивањем Оквирног плана и оснивањем ГНЛ-а, створен је структурисан и трајан оквир 
за мултилатералну сарадњу на решавању питања несталих лица.

Још 1999. године удружења породица из држава насталих на територији бивше Југославије 
препознала су потребу за прекограничном сарадњом и заједничким деловањем да би се 
обезбедио даљи ангажман власти на решавању овог питања. На 12 регионалних конференција 
које су затим уследиле, породице несталих поновиле су важност јачања регионалне сарадње 
кроз орган за координацију удружења породица несталих, с циљем решавања питања 
несталих лица и одговора на заједничке изазове с којима се суочавају преживели чланови 
породица. Регионална координација удружења породица несталих лица с подручја бивше 
Југославије (у даљем тексту: Регионална конференција) основана је 2005. године ради 
заједничког лобирања за решавање питања несталих лица код влада у регији и заговарања 
за ефикасне истраге присилних нестанака њихових сродника у оружаним сукобима на 
територији бивше Југославије 1990-их. Регионална координација подигла је свест јавности 
о питању несталих лица и унапредила везе између оних који доносе одлуке и група жртава. 
Након година неформалне сарадње, удружења породица из Босне и Херцеговине, Хрватске, 
Косова, Црне Горе и Србије званично су регистрировала Регионалну координацију 2011. 
године као удружење грађана, без обзира на њихову етничку или националну припадност. 

Регионална координација данас окупља 18 удружења и савеза удружења породица из Босне 
и Херцеговине, Хрватске, Косова, Црне Горе и Србије. Свако регистровано удружење с 
подручја бивше Југославије може се придружити Регионалној координацији.
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Истраживање масовних нестанака 
у складу са захтевима владавине 
закона и људских права – 
укључујући одговорност – сложен 
је интердисциплинарни процес 
који подразумева многе актере и 
активности, као и  примену напредних 
научних техника. 

2. ДЕО
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2. ДЕО

ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА
Истраживање масовних нестанака у складу са захтевима владавине закона и људских права 
– укључујући одговорност – сложен је интердисциплинарни процес који подразумева многе 
актере и активности, као и  примену напредних научних техника. Заједничка начела, која се 
примењују у државама бивше Југославије, објашњена су у 1. делу, а циљ овог дела с питањима 
и одговорима је да понуди потпуне информације о овом процесу, укључујући конкретне 
начине његове примене у свакој од држава.

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
П: Ко се сматра несталим лицем у контексту овог водича?

O:  Субјективно гледано, нестало лице је свако лице за које се не зна где се налази и 
које тражи једно или више других лица. Термин “нестало лице” добија објективно 
значење када је неко лице званично пријављено као нестало или када се пронађе 
неидентификовано људско тело. Овај водич бави се питањима која се односе на лица 
нестала у оружаним сукобима на простору бивше Југославије у периоду од 1991. до 
2000. године.

П: Како се долази до информација о скривеним гробницама и шта се затим дешава?

O: Надлежне институције користе много различитих извора за прикупљање информација 
о локацијама скривених гробница. Они укључују исказе сведока, владину евиденцију, 
информације из судских процеса, полицијску документацију и документацију коју 
друге државе доставе путем билатералне или мултилатералне сарадње. Преглед и 
анализу свих добијених информација врше домаће институције надлежне за питање 
несталих лица те их достављају надлежном тужилаштву које затим може да затражи од 
надлежног суда издавање наредбе за вршење ископавања. Суд издаје судску наредбу 
за вршење ископавања у којој су наведена имена свих учесника у том процесу с 
њиховим стручним својствима. Тужилац може да затражи стручну помоћ других 
држава или међународних организација да би били обезбеђени оптимални резултати 
ексхумације, прегледа и идентификације посмртних остатака. На локацијама од 
заједничког интереса, тужилац може да позове државне институције надлежне за 
питање несталих лица из суседних земаља у својству посматрача.

П: Шта је ексхумација?

O:  Ексхумација је процес ископавања људских посмртних остатака и других доказа 
из масовних или појединачних скривених гробница или површинских локација уз 
примену научних метода. Посмртне остатке ископава стручни тим да би омогућили 
идентификацију. Подаци о локацији, ексхумираним посмртним остацима и доказима 
се документују да би их могли користити тужилаштво и специјалисти судске медицине 
и да би био сачињен историјски запис.
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П: Зашто постоје посмртни остаци који су ексхумирани, али још увек нису 
идентификовани (НН)?  

O: Може постојати много разлога. Најчешћи су:

 Ò није достављен довољан број референтних узорака породице за анализу 
ДНК;

 Ò скелетни остаци не садрже довољно ДНК за анализу; 

 Ò нема преживелих чланова породице који би уступили референтне узорке;  

 Ò могуће је да тело није у вези с оружаним сукобима из 1990-их те због тога 
нема подударности ни с једним референтним узорком породица; или

 Ò сродници су ненамерно погрешно идентификовали друго тело на 
основу класичних метода идентификације па због тога нису ни уступили 
референтне узорке.

 Домаће институције у Босни и Херцеговини, Хрватској, Србији и Косову предузимају 
низ мера да би идентификовали НН случајеве, како на домаћем тако и на регионалном 
нивоу. Те мере подразумевају преглед неидентификованих (НН) случајева, узимање 
додатних узорака за анализу ДНК, размену података с другим домаћим институцијама 
у регији те узимање додатних референтних узорака.

П: Шта су класичне идентификације?

O:  Пре 2001. године, када је ИЦМП увео технологију анализе ДНК у процес идентификације 
у земљама бивше Југославије, породице су нестала лица идентификовале применом 
визуелног препознавања посмртних остатака или личних предмета и, по могућности, 
коришћењем стоматолошке евиденције или отисака прстију; у то време су ово биле 
једине доступне методе идентификације. Када се идентификација врши на основу 
класичних метода, могуће је да дође до погрешног утврђивања идентитета, упркос 
најбољим настојањима надлежних органа.

П: Који је процес званичне идентификације и колико дуго траје?

O:  Идентификација преминулог лица је правни процес. Покушај утврђивања идентитета 
на основу тестирања ДНК врши се на сваком сету пронађених посмртних остатака 
и све идентификације се заснивају на резултатима анализе ДНК. Разлог је то што 
ДНК поседује јединствене идентификационе карактеристике, чак и када не постоје 
други докази идентитета. Ради се о најпоузданијој методи идентификације. Након 
што се изврши преглед посмртних остатака, надлежни специјалиста судске медицине 
доставља узорке кости на анализу ДНК. 

 Када се пронађе подударност између профила ДНК изоловане из референтних 
узорака породице и профила ДНК изоловане из постморталног узорка, извештај о 
подударању ДНК доставља се надлежном специјалисти судске медицине и установи 
надлежној за упоређивање тог извештаја о подударању ДНК с другим доступним 
подацима и за вршење званичне идентификације. Надлежна институција обавештава 
чланове породице којима се затим саопштавају резултати анализе ДНК и који се 
позивају на званичну идентификацију. Када надлежни специјалиста судске медицине 
закључи идентификацију, релевантни подаци се затим достављају у матичну службу 
која бележи смрт и може издати извод из матичне књиге умрлих на захтев породице. 

 Трајање овог процеса зависи од много фактора, почевши од тога да ли је на 
располагању довољан број референтних узорака породице и да ли су посмртни 
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остаци ексхумирани те да ли је ДНК успешно изолована из посмртних остатака 
након ексхумације. Изоловање ДНК из узорака кости може бити компликовано, а у 
одређеним случајевима потребно је поновити тестирање. Званична идентификација 
зависи и од тога ли су се чланови породице определили да заврше процес и када.

П: дa ли се случај закључује ако су пронађени непотпуни посмртни остаци несталог 
лица? 

O: Случај се сматра закљученим након што се изврши званична идентификација 
некомплетног или комплетног сета посмртних остатака. Чак и тада, у случају да буду 
пронађени додатни посмртни остаци несталог лица након званичне идентификације, 
ти остаци ће бити тестирани и врши се реасоцијација (поновно повезивање) с 
претходно идентификованим остацима.

П: Може ли породица нестало лице прогласити умрлим ако не постоји подударност 
ДНК и шта ће се десити с истрагом ако се нестало лице прогласи умрлим?

O: Упркос свим напорима, сва нестала лица неће бити пронађена због изостанка 
информација о могућим гробницама или недостатка референтних узорака 
породице за поређење ДНК. Чак и када посмртни остаци буду пронађени, понекад 
није присутна довољна количина ДНК за анализу. Да би решиле имовинска и друга 
питања, породице понекад морају нестало лице прогласити умрлим без обзира на 
то да ли су његови посмртни остаци пронађени и идентификовани. Међутим, процес 
истраживања нестанка њихових сродника неће бити заустављен све до проналажења 
и идентификације посмртних остатака.

 Више информација о конкретним одредбама у домаћем законодавству наведено је у 
деловима који се односе на сваку државу појединачно.

П: Која права имају породице несталих? 

O: Права породица несталих лица уређена су домаћим законодавством, међународним 
споразумима и конвенцијама које су државе потписале. Државно законодавство у 
различитом обиму прописује низ материјалних и нематеријалних права породица 
несталих. 

 Међутим, све државе на које се ово односи прихватају своју обавезу провођења 
ефикасних истрага о несталим лицима, без обзира на то сматра ли се да радње које су 
проузроковале њихов нестанак могу да се припишу поступању или непоступању саме 
државе. Усвојени приступ, који се заснива на владавини закона и људским правима, 
подразумева ефикасне и званичне истраге нестанка несталих лица и одговарајуће 
процесуирање, а не искључиво хуманитарни приступ. Нјиме се подржава одлука 
Европског суда за људска права да пропуст неке државе да проведе ефикасну 
истрагу с циљем откривања истине о месту на коме се нестала лица налазе и о 
њиховој судбини представља стално кршење процесне обавезе те државе да штити 
право на живот у складу с чланом 2. Европске конвенције за заштиту људских права и 
основних слобода те кршење права породица несталих у складу с чланом 3., забрана 
мучења. Ефикасна истрага, према ЕСЛЈП-у, мора бити званична, транспарентна, 
независна и непристрасна, и мора омогућити утврђивање околности датог случаја. 
Више информација о конкретним одредбама у домаћем законодавству налази се у 
деловима који се односе на сваку државу појединачно.

П: Шта су удружења породица и шта она раде?

O: Удружења породица (у даљем тексту: УП) су званичне невладине организације 
цивилног друштва које окупљају сроднике несталих лица и друге активисте за људска 
права који раде на питању несталих лица. УП-ови су најгласнији заговорници права 
породица, који код власти лобирају за испуњавање обавезе провођења истраге о 
нестанку чланова њихових породица. Удружења породица: 

 Ò прикупљају податке о несталим лицима; 
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 Ò често дају савете и препоруке током процеса тражења и идентификације 
несталих лица;

 Ò лобирају код владиних органа и установа за убрзавање и унапређење 
процеса решавања питања несталих лица;

 Ò подижу свест јавности о питању несталих лица; 
 Ò  организују и учествују на комеморацијама и догађајима у знак сећања у 

земљи и иностранству;
 Ò размењују знање о процесу решавања питања несталих лица с породицама и 

стручњацима из других држава; и
 Ò саветују и пружају подршку својим члановима да би се носили с 

емоционалним, социјалним и другим аспектима овог питања.

П: Како ИЦМП штити податке које му доставе породице несталих?

O:  Подаци које ИЦМП-у доставе породице несталих заштићени су у складу с 
међународним правом. ИЦМП је међувладина организација која ужива привилегије 
и имунитете који гарантују закониту заштиту података. То значи да личним подацима 
које породице несталих лица доставе у сврху проналажења и идентификовања 
својих сродника не могу да приступе судови, тужиоци, полицијски органи или друге 
владине и невладине организације осим ако лице које је доставило податке није дало 
свој изричит пристанак за уступање тих података.

П: Која је сврха и улога Групе за нестала лица (ГНЛ)?

O: Група за нестала лица (у даљем тексту: ГНЛ) представља структурисани и стални 
оквир за регионалну, мултилатералну сарадњу на решавању питања несталих лица. 
Основана је када су руководиоци Института за нестала лица Босне и Херцеговине, 
Управе за заточене и нестале Министарства хрватских бранитеља Републике Хрватске, 
Комисије за нестала лица Косова, Комисије за нестала лица Црне Горе и Комисије за 
нестала лица Владе Републике Србије потписали Оквирни план за решавање питања 
несталих лица из сукоба на подручју бивше Југославије (у даљем тексту: Оквирни 
план) 6. новембра 2018. године у Хагу у Холандији. Те институције чине саму ГНЛ, чија 
је улога да врши надзор над провођењем свих одредби Оквирног плана. 

П:  Које су најважније активности у Оквирном плану ГНЛ-а?

O:  Оквирни план за решавање питања несталих лица из сукоба на подручју бивше 
Југославије предвиђа врло конкретне радње за чланове ГНЛ-а, да би решили 
најважнија питања и препреке у процесу на регионалном нивоу у конкретном 
временском оквиру. Главне компоненте Оквирног плана фокусиране су на решавање 
НН случајева, размену података кроз регионалну базу података активних случајева 
несталих лица, размену информација о могућим локацијама скривених гробница 
од заједничког интереса, заједничко обележавање Међународног дана несталих и 
обезбеђивање укључивања породица несталих у овај процес.

У наставку се налазе информације 
појединачно по државама 
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (БиХ)

П: Ko се у Босни и Херцеговини сматра несталим лицем у контексту сукоба из 
1990-их?

O: У складу са Законом о несталим лицима Босне и Херцеговине, који је 
донесен у октобру 2004. године, нестало лице је лице о коме породица нема 
никаквих вести и/или је на основу поузданих информација пријављено 
као лице нестало у оружаним сукобима на територији бивше Југославије. 

 Закон о несталим лицима односи се на лица нестала у периоду од 30. 
априла 1991. до 14. фебруара 1996. године.

П: Како пријавити нестанак у вези с ратним догађајима у Босни и 
Херцеговини? 

O:  Породице нестало лице пријављују Институту за нестала лица Босне и 
Херцеговине (ИНЛ) путем телефона, факса, поште или е-маила. Подаци за 
контакт ИНЛ-а наведени су у последњем делу овог водича.

 Нестало лице могу да пријаве и путем ИЦМП-ове интернетске странице, 
помоћу опције “Пријавите несталу особу”. Детаљно приказан начин 
пријављивања несталог лица ИЦМП-у налази се у 4. делу овог водича.

П: Како грађани пријављују локацију гробнице у Босни и Херцеговини или 
суседним земљама?

O:  Свако може да пријави локацију за коју сумња да је скривена гробница 
достављањем информација ИНЛ-у или Тужилаштву Босне и Херцеговине 
лично или анонимно. 

 Друга могућност је достављање информација путем ИЦМП-ове апликације 
„Пријава локације“ која се налази на ИЦМП-овој интернетској страници. 
Детаљно приказан начин пријављивања локације путем апликације 
„Пријава локације“ налази се у 4. делу овог водича.

П: Како члан породице може да провери статус случаја свог несталог 
сродника у Босни и Херцеговини?

O:  Члан породице може да приступи подацима на интернетској страници 
ИНЛ-а путем линка: http://www.nestali.ino.ba/ Ово је приступ за 
претраживање Централне евиденције несталих лица (у даљем тексту: 
ЦЕН), где је могуће унети име и презиме несталог лица, након чега ће да 
се прикажу сви релевантни и јавно доступни подаци. У јавно доступној 
верзији ЦЕН-а приказују се искључиво подаци за случајеве који су прошли 
поступак верификације у складу са Законом о несталим лицима. 

 Породице могу да провере статус свог случаја путем ИЦМП-овог Онлајн 
центра за упите (ОЦзУ). Детаљно приказан начин приступања ОЦзУ налази 
се у 4. делу овог водича.

http://www.nestali.ino.ba/
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Институције укључене у решавање случајева 
несталих лица у Босни и Херцеговини

П:  Шта је Институт за нестала лица у Босни и Херцеговини (ИНЛ) и која је 
његова улога?

O:  ИНЛ је независна институција на државном нивоу чији је задатак рад 
на питању лица несталих у оружаном сукобу који се односи на Босну и 
Херцеговину и регију. ИНЛ је основан процесом консултација у који су 
били укључени представници обе ентитетске владе, Брчко дистрикта, 
надлежних министарстава и међународних организација. Заменио је две 
ентитетске комисије и Државну комисију за нестала лица, које су надлежни 
органи укинули (Државна комисија за нестала лица укинута је 28. марта 
2006., Комисија Републике Српске 29. јуна 2006., а Федерална комисија 20. 
септембра 2006. године).

 ИНЛ је основан 2005. године и заједно га финансирају Савет министара 
Босне и Херцеговине и ИЦМП («Службени гласник БиХ», број 13/05, 
од 29. децембра 2005. године). Почео је с радом 2008. године, а његов 
мандат је да прикупља, обрађује и користи податке о несталим лицима 
и локацијама гробница које су ексхумиране у Босни и Херцеговини, 
сарађује с правосудним и полицијским органима и другим надлежним 
домаћим институцијама и међународним организацијама, сарађује с 
породицама несталих, сарађује с релевантним органима у иностранству 
у складу с домаћим правним прописима и међународним споразумима 
и да обавештава јавност о резултатима истраживања и утврђеним 
чињеницама у вези с несталим лицима. ИНЛ учествује у ископавањима 
и идентификацијама у Босни и Херцеговини. ИНЛ поступа по начелима 
непристрасности и без дискриминације на основу етничке припадности, 
пола, расе, језика, верског опредељења, политичких или других уверења, 
социјалног порекла, имовинског стања или улоге жртве у оружаним 
сукобима или другим непријатељствима.

П: Где се налазе канцеларије ИНЛ-а и где чланови породице могу да добију 
информације о активностима које се проводе на њиховом географском 
подручју?

O:  Седиште ИНЛ-а је у Сарајеву, а теренске канцеларије у Бања Луци, Бихаћу, 
Мостару, Тузли, Брчком, Источном Сарајеву, Добоју, Горажду, Невесињу, 
Орашју, Сарајеву, Санском Мосту, Сребреници, Травнику и Зеници. Имена 
и презимена и подаци за контакт запослених у теренским канцеларијама 
ИНЛ-а доступни су на интернетској страници www.ino.ba. Истражитељи 
и друго теренско особље ИНЛ-а стоје на располагању за све релевантне 
информације о статусу појединачних случајева несталих лица и свим 
активностима које се проводе на подручју њихове надлежности.

П: Ко сноси трошкове истрага, ископавања, идентификација и укопа жртава 
у Босни и Херцеговини?

O: Трошкове истрага и ископавања покрива Тужилаштво Босне и 
Херцеговине, с изузетком истрага које су почеле пре јануара 2011. године, 
а које покривају тужилаштва на нижим нивоима из новчаних средстава 
која је обезбедио ИНЛ. Трошкове укопа ексхумираних жртава такође 
сноси ИНЛ.
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 Све трошкове прикупљања узорака крви и анализе ДНК, као и рад 
антрополога и археолога који помажу тужилаштвима, покрива ИЦМП 
захваљујући новчаној помоћи својих донатора.

  Обавеза је надлежног специјалисте судске медицине да изда потврду 
о смрти. Та услуга се не наплаћује, иако може да буде потребно платити 
административну таксу у малом износу за издавање фотокопија 
докумената. Ако се од члана породице затражи плаћање, потребно је 
пријавити то надлежном тужилаштву или ИНЛ-у који ће случај истражити.

П: Kоја је улога породица несталих лица у Институту за нестала лица Босне 
и Херцеговине?

O:   У сврху заступања интереса породица несталих лица у Босни и 
Херцеговини, у оквиру ИНЛ-а формиран је Саветодавни одбор (у даљем 
тексту: СО). СО броји шест чланова, представника породица несталих 
лица, именованих на период од четири године. Чланови СО-а не могу бити 
поново именовани.  

 У процедури именовања чланова Саветодавног одбора води се рачуна 
о националној заступљености и полној равноправности. Главни задаци 
СО-а су праћење активности ИНЛ-а и саветовање управљачких органа 
о питањима која покрену породице несталих, промовисање питања 
несталих лица властима у Босни и Херцеговини и јавности и предлагање 
иницијатива које могу да помогну у решавању питања несталих лица у 
Босни и Херцеговини. СО све одлуке доноси консензусом.

П: Која је улога Тужилаштва (ТБиХ) и Суда Босне и Херцеговине у процесу 
решавања питања несталих лица у Босни и Херцеговини?

O: Тужилаштво Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ТБиХ) је институција 
на државном нивоу, надлежна за провођење истрага за кривична дела у 
надлежности Суда Босне и Херцеговине у складу са Законом о кривичном 
поступку Босне и Херцеговине и другим позитивним правним прописима. 
Има стварну надлежност у предметима ратних злочина и одговорно је за 
кривично гоњење у предметима ратних злочина почињеним на територији 
Босне и Херцеговине у току сукоба 1992-1995. године. 

 Посебно одељење за ратне злочине запошљава осам до 12 тужилаца 
у сваком од своја три одсека и највеће је одељење у ТБиХ.  Одељење је 
подељено у тимове који покривају конкретна географска подручја (види 
слику 1). На челу сваког тима налази се тужилац.

 Одељење за ратне злочине поступа по предметима које је бивши МКСЈ 
уступио домаћем правосуђу, предметима у којима су домаће институције 
раније проводиле истраге и свим новим предметима. ТБиХ врши 
ексхумације и проводи истраге на основу информација које прикупи током 
истраге, добије од од ИНЛ-а, агенција за провођење закона, обавештајних 
агенција или било којег другог извора, и то у складу са судским наредбама 
које издаје Суд Босне и Херцеговине.

 У оквиру своје кривичне надлежности, Суд Босне и Херцеговине има 
надлежност за кривична дела утврђена Кривичним законом Босне и 
Херцеговине и другим законима Босне и Херцеговине (члан 13. Закона о 
Суду Босне и Херцеговине и члан 23. ЗКП-а Босне и Херцеговине). Суд је 
надлежан и за кривична дела прописана законима Федерације Босне и 
Херцеговине, Републике Српске и Брчко дистрикта.
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 Подаци о несталим лицима 
П:  Како се подаци о несталим лицима чувају у Босни и Херцеговини?

O:   Подаци добијени од породица несталих најважнији су за процес 
проналажења и идентификације несталих лица те за утврђивање 
тачног историјског записа о ратним догађајима у Босни и Херцеговини. 
Евиденцију несталих лица, њихових породица и локација ископавања у 
Босни и Херцеговини чува ИНЛ у својој Централној евиденцији несталих 
лица Босне и Херцеговине (ЦЕН).

 ЦЕН је база података која садржи појединачну евиденцију лица несталих 
у Босни и Херцеговини и из Босне и Херцеговине укључујући релевантне 
податке о идентитету несталог лица, његовим сродницима, информације 
о нестанку и друге релевантне податке. 

 База података ЦЕН развијена је уз ИЦМП-ову помоћ, а основа је био 
ИЦМП-ов систем за обраду података. Сви подаци унесени у ЦЕН предмет 
су процеса верификације који подразумева проверу веродостојности 
захтева и проверу на основу поређења са свим званичним евиденцијама 
које су се водиле или се воде у Босни и Херцеговини. 

Слика 1 – Подручја рада Посебног одељења за ратне злочине Тужилаштва 
Босне и Херцеговине

Team 1 covers the region of Northwest Bosnia and part of Posavina;
Team 2 covers the region of Central Bosnia;
Team 3 covers the region of Eastern Bosnia (the Drina Valley) and part of Posavina;
Team 4 covers the region of Sarajevo and Eastern Bosnia including Foča;
Team 5 covers the region of Western Herzegovina and the Neretva Valley;
Special Team 6 for the area of Srebrenica.
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 Овлаштени запосленици ИНЛ-а имају приступ и Регионалној бази података 
активних случајева несталих лица, чиме им је омогућено да имају преглед, 
да врше размену и да буду обавештени о свим променама у подацима о 
несталим лицима које чувају суседне земље.

П: Koje se mjere za zaštitu podataka primjenjuju?

O: ИНЛ је предузео све потребне безбедносне мере, укључујући електронску 
и физичку заштиту у складу с домаћим стандардима заштите података, да 
би заштитио податке о несталим лицима и њиховим породицама који се 
чувају у ЦЕН-у. Лица која управљају и поступају с личним подацима у вези 
с поверљивим подацима о биолошким, наследним, физичким, генетичким 
карактеристикама и медицинским подацима о несталим лицима, обавезни 
су да те податке чувају као поверљиве и с њима поступају према утврђеним 
правилима за заштиту таквих података, односно у складу са Законом о 
заштити личних података (“Службени гласник БиХ”, број  32/01). Подаци 
о несталим лицима или њиховим сродницима не могу се достављати 
трећој страни, осим ако лице која је носилац података није за то дало 
недвосмислену сагласност.

Законодавни прописи

П: Који законодавни прописи постоје у Босни и Херцеговини за заштиту 
права породица несталих лица?

O: Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине донела је Закон о несталим 
лицима у октобру 2004. године («Службени гласник БиХ“, број 50/04, из 
новембра 2004. године). Овим законом утврђена су начела истраживања 
случајева несталих лица, обезбеђено развијање ЦЕН-а, оснивање ИНЛ-а 
и остваривање социјалних и других права чланова породица несталих 
лица те регулисана друга питања у вези с проблемом несталих лица у 
Босни и Херцеговини. Интегрални текст Закона о несталим лицима Босне 
и Херцеговине доступан је на интернетској страници: http://www.ino.ba/
dokumenti/zakoni/default.aspx?id=65&langTag=bs-BA

 Све информације о примени овог закона и правима породица налазе се 
у Водичу за породице несталих који је објавило Министарство за људска 
права и избеглице Босне и Херцеговине у сарадњи с ИЦМП-ом и другим 
међународним и невладиним организацијама.

П: Која су моја права на основу Закона о несталим лицима Босне и Херцеговине?

O: У Босни и Херцеговини су Законом о несталим лицима породицама 
несталих лица обезбеђена следећа права:

 Ò да знају судбину несталих чланова своје породице;
 Ò да знају околности, узрок смрти и где се налазе посмртни остаци 

несталог лица;
 Ò да достојанствено укопају посмртне остатке након идентификације;
 Ò право на новчану помоћ; 
 Ò право на привремено управљање имовином несталог лица; 
 Ò право на покривање трошкова сахране/укопа; 
 Ò право на приоритет у запошљавању и школовању деце;
 Ò право на здравствену заштиту; 
 Ò право на обележавање места укопа и ископавања.

Водич је доступан 
на интернетској 
страници:
https://www.icmp.int/wp-
content/uploads/2014/08/
guide-application-of-the-law-
on-missing-persons-bcs-latin.
pdf
https://www.icmp.int/wp-
content/uploads/2014/08/
guide-application-of-the-law-
on-missing-persons-cro.pdf
https://www.icmp.int/wp-
content/uploads/2014/08/
guide-application-of-the-law-
on-missing-persons-bos-cyril.
pdf
https://www.icmp.int/wp-
content/uploads/2014/08/
guide-application-of-the-law-
on-missing-persons.pdf
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https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/guide-application-of-the-law-on-missing-persons-cro.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/guide-application-of-the-law-on-missing-persons-bos-cyril.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/guide-application-of-the-law-on-missing-persons-bos-cyril.pdf
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 Законом о несталим лицима утврђене су и обавезе институција Босне и 
Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко 
дистрикта да:

 Ò породицама несталих лица и релевантним институцијама 
надлежним за тражење несталих лица доставе све расположиве 
информације; и

 Ò пруже сву неопходну помоћ у унапређењу процеса тражења и 
идентификације несталих лица и у процесу решавања случајева 
несталих лица у Босни и Херцеговини.

П: Да ли члан породице има право тражити новчану помоћ у Босни и 
Херцеговини?

O:  У складу са Законом о несталим лицима, чланови породице несталих лица 
које је нестало лице издржавало и који имају потребу за издржавањем, 
стичу право на месечну новчану помоћ. 

 Новчана помоћ је непреносиво лично право. Новчана помоћ не може 
бити кориштена истовремено с другом основом за издржавање. Овај 
закон корисницима омогућује да бирају повољније право. Корисник 
задржава право да избор повољнијег права остварује и по завршетку 
процеса идентификације или проглашења несталог лица умрлим. Право 
на новчану помоћ остварује се од дана ступања на снагу овог закона (9. 
новембар 2004. године). Лица која до ступања на снагу овог закона нису 
поднела захтев за тражење несталог лица ово право остварују од дана 
подношења захтева.

П:   Ко може тражити новчану помоћ?

O:   У складу са Законом о несталим лицима, чланови породице несталих који 
могу да се пријаве за новчану помоћ – када се коначно оснује Фонд за 
помоћ породицама несталих лица – су:

 Ò дете рођено у брачној или ванбрачној заједници; 

 Ò усвојено дете, укључујући пасторке које је издржавало нестало 
лице;

 Ò супружник или ванбрачни партнер; 

 Ò родитељи (очух, маћеха);

 Ò усвојиоци; 

 Ò брат или сестра несталог лица.
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Проналажење, ексхумација и идентификација 
посмртних остатака несталих лица у Босни и 
Херцеговини

П: Ко је задужен за места ископавања и зашто је Тужилаштво укључено у тај 
процес?

O:  Свако ископавање сматра се делом истраге о смрти неког лица. Разлог за то 
је што се у Босни и Херцеговини истраге случајева несталих лица заснивају 
на владавини закона и људским правима, укључујући право на ефикасну 
истрагу. Гробнице се сматрају местима почињења кривичних дела, тако да 
Тужилаштво БиХ има потпуну контролу над свим активностима у оквиру 
процеса ексхумације.

 Тужиоци имају потпуну контролу над приступом локацијама и ограничен 
је на стручна лица наведена у наредби суда. Друга лица, као што су чланови 
породице и/или новинари, могу да присуствују, али само уз одобрење 
ТБиХ.

П:  На који начин је ИЦМП укључен у ексхумације? 

O: На захтев ИНЛ-а, ИЦМП пружа стручну помоћ у проналажењу и 
ексхумацији посмртних остатака користећи напредне технике форензичке 
антропологије. Техничка помоћ може укључивати проналажење 
посмртних остатака, мапирање, дигитално фотографисање, достављање 
информација добијених путем ИЦМП-ове апликације «Пријава локације» 
и документовање процеса ексхумације.

П: Где се чувају људски посмртни остаци по завршетку ексхумације?

O: Посмртни остаци превозе се до мртвачнице коју одређује Тужилаштво 
БиХ. Информације о месту на коме се налазе посмртни остаци могу се 
добити у ИНЛ-у.

 У Босни и Херцеговини тренутно постоји једанаест мртвачница. Налазе се 
у општинама Бања Лука, Невесиње, Источно Сарајево, Сарајево, Високо, 
Оџак, Тузла (2), Мостар, Горажде и Сански Мост.

П: Шта се дешава с посмртним остацима у мртвачници?

O: У мртвачници надлежни специјалиста судске медицине, а по потреби 
и ИЦМП-ови антрополози, врше преглед посмртних остатака и узимају 
веома мали узорак кости који се доставља ИЦМП-овој лабораторији на 
анализу ДНК. У оквиру прегледа полиција може да документује доказе и 
фотографише. У комбинацији с достављеним резултатима анализе ДНК, 
надлежни специјалиста судске медицине врши преглед свих осталих 
доступних података да би позвао чланове породице на званичну 
идентификацију и издао потврду о смрти.
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Информације о локацији потенцијалне гробнице

Захтев за издавање наредбе суда

Суд БиХ 

Наредба Суда

ЕКСХУМАЦИЈА

Анонимно 
достављање 
информација 

онлајн на “Пријава 
локације” ИЦМП-а 

ИНЛ Тужилаштво БиХ Полицијски органи СИПА, ОСА и друге 
агенције

Тужилаштво 
БиХ 

Представник 
ТБиХ 
надлежан 
је за све 
активности 
током 
ексхумације.

ИНЛ 

Координише 
активности на 
терену.

ИЦМП

Пружа 
техничку 
помоћ током 
ексхумације, 
прегледа 
и узимања 
узорака.
Обезбеђује 
потрошни 
материјал и 
опрему за 
рад на терену. 
Припрема 
кратке 
прегледе 
теренских 
извештаја.

Кримина-
листичка 
полиција

 

Кримина-
листички 
инспектор 
припрема 
списак доказа. 
Кримина-
листички 
техничари 
прикупљају 
и означавају 
доказе.

Надлежни 
специја-

листа судске 
медицине

 
Врши преглед 
ексхумираних 
посмртних 
остатака. 
Узима узорке 
посмртних 
остатака за 
анализу ДНК.

Јавно 
покопно 

предузеће/
приватни 
уговарач

Преузима, 
превози и 
похрањује 
посмртне 
остатке на 
чување. 
Обезбеђује 
физичку 
радну снагу и 
механизацију.

Цивилна 
заштита/

деминери/
алпинисти 

 
ЦЗ обезбеђује 
подручје од 
неекспло-
дираних 
убојних 
средстава. 
Деминери 
по потреби 
деминирају 
подручје. 
Алпинисти 
прилазе 
непри-
ступачним 
подручјима.



 24

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ИЦМП-ов 
ВОДИЧ – 
ПИТАЊА И 
ОДГОВОРИ 
ODOGOVORI

Процес ексхумације у надлежности Тужилаштва 
Босне и Херцеговине 

П: П: Шта је урађено у сврху решавања НН (неидентификованих) случајева у 
Босни и Херцеговини?

O: У јануару 2018. године завршен је свеобухватни преглед стања 
неидентификованих посмртних остатака у свих 12 мртвачница у Босни 
и Херцеговини. Преглед је извршила Радна група за решавање питања 
неидентификованих односно НН («без имена», “nomen nescio”) посмртних 
остатака коју су формирале власти Босне и Херцеговине ради прегледа 
случајева неидентификованих посмртних остатака у 12 мртвачница, да би 
се утврдило постоји ли могућност нових идентификација. 

 У саставу Радне групе за решавање питања НН посмртних остатака (у 
даљем тексту: Радна група за НН посмртне остатке) су надлежни тужиоци, 
представници ИНЛ-а, Центра за истраживање рата, ратних злочина и 
тражење несталих лица Републике Српске, специјалисти судске медицине, 
Завода за судску медицину Републике Српске, ИЦМП-а, Државне агенције 
за истраге и заштиту (СИПА), полицијских органа, криминалистички 
техничари, предузећа која управљају мртвачницама и по потреби друге 
институције и лица.

 Радна група за НН посмртне остатке прегледала је укупно 3.583 случаја у 
мртвачницама у Босни и Херцеговини. Резултат рада Радне групе за НН 
посмртне остатке је 1.089 извештаја о подударању ДНК који се односе на 
121 претходно неидентификовано лице и 968 реасоцијација скелетних 
елемената с претходно идентификованим лицима. ИЦМП је надлежним 
тужилаштвима дао препоруке за решавање преосталих случајева који се 
налазе у мртвачницама.

П:  Како се врши идентификација у Босни и Херцеговини и колико траје?

O: Званичну идентификацију у Босни и Херцеговини врши надлежни 
специјалиста судске медицине заједно с представницима Тужилаштва 
Босне и Херцеговине, ИНЛ-а и полицијског криминалистичког техничара. 
У Босни и Херцеговини се од 2001. године проводи анализа ДНК у сврху 
утврђивања идентитета за сваки сет ексхумираних посмртних остатка. 
Разлог за то је што анализа ДНК омогућава поуздано потврђивање 
идентитета неког лица чак и када нема других доказа о идентитету. у Босни 
и Херцеговини анализу ДНК у сврху утврђивања идентитета и проверу 
подударности ДНК врши ИЦМП. 

П: Како породица може нестало лице прогласити умрлим у Босни и 
Херцеговини ако посмртни остаци несталог лица нису идентификовани 
и шта се догађа с процесом тражења ако се лице прогласи умрлим? 

O:  У складу с чланом 27. Закона о несталим лицима, три године након дана 
ступања Закона на снагу (новембар 2004. године) лице регистровано као 
нестало у периоду између 31. априла 1991. и 14. фебруара 1996. године, 
а чији је нестанак верификован у Централној евиденцији несталих лица 
Босне и Херцеговине, сматраће се умрлим. Та чињеница ће бити службено 
забележена у матичну књигу умрлих. Међутим, у складу с чланом 9. истог 
закона, процес тражења и идентификације неће бити обустављен у случају 
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када је нестало лице проглашено умрлим, а његови посмртни остаци нису 
пронађени. То значи да статус несталог лица престаје искључиво даном 
званичне идентификације.

Улога цивилног друштва 

П: Како се члан породице несталог лица може више укључити у процес?

O:  Удружења породица несталих лица требала би да буду прва адреса на 
коју ће сродници да се обрате. Постоји више од 30 удружења породица 
регистрованих широм Босне и Херцеговине. За ступање у контакт с 
удружењем породица у својој локалној заједници, чланови породице могу 
да се обрате ИНЛ-у путем његовог седишта у Сарајеву или путем теренских 
канцеларија (подаци за контакт наведени су на крају овог водича), да би 
добили податке за контакт удружења. Свако ко има несталог сродника 
може да постане члан удружења породица.

П:  Могу ли удружења породица од органа власти добијати новчану помоћ за 
свој рад? 

O:  У складу с чланом 19. Закона о несталим лицима, надлежне власти у БиХ 
имају обавезу да приоритетно размотре захтеве за новчану и техничку 
помоћ савеза/удружења породица несталих лица и, према финансијским 
могућностима, да доделе помоћ ако понуђени програми или пројекти 
испуњавају прописане критеријуме за доделу помоћи. Удружења 
породица могу подносити захтеве за новчану помоћ свим нивоима власти 
у Босни и Херцеговини (општински, кантонални, окружни, ентитетски и 
државни ниво).
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РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

П: Ко се сматра несталим лицем у Хрватској у контексту сукоба из 1990-их?

O:  У складу са Законом о особама несталим у Домовинском рату Хрватске, 
који је донесен у јуну 2019. године, нестало лице је лице о чијем месту 
пребивалишта чланови породице немају никаквих вести, у складу с 
међународним стандардима и овим законом, и које је у тренутку нестанка 
у домовинском рату имало хрватско држављанство или пријављено 
пребивалиште односно боравиште на подручју Републике Хрватске. Лица 
која су смртно страдала у Домовинском рату, али за које није познато 
место укопа такође се сматрају несталим. 

П: Како се пријављује нестанак у вези с ратним догађајима у Хрватској?

O:  Лице можете да пријавите као нестало у вези с ратним догађајима Управи 
за заточене и нестале Министарства хрватских бранитеља или путем 
Хрватског Црвеног крижа. У иностранству пријава о нестанку може да се 
поднесе дипломатским мисијама и конзуларним канцеларијама Хрватске. 
Подаци за контакт Министарства и Управе наведени су на крају овог 
водича. 

 Лице можете да пријавите као нестало и путем ИЦМП-ове интернетске 
странице, апликације «Пријавите несталу особу». Детаљан опис начина 
пријављивања несталог лица ИЦМП-у налази се у 4. делу овог водича.

П: Како грађани пријављују локацију гробнице у Хрватској или суседним 
земљама?

O:  Свако може да пријави локацију за коју сумња да је гробница Управи за 
заточене и нестале Министарства хрватских бранитеља достављањем 
свих информација и документације о месту на коме би могли да се налазе 
посмртни остаци несталих лица. 

 Друга могућност је да се информације доставе на ИЦМП-овој интернетској 
страници, путем апликације „Пријава локације“. Детаљан опис начина 
пријављивања локације путем апликације „Пријава локације“ налази се у 
4. делу овог водича.

П: Како члан породице може да провери статус случаја свог несталог 
сродника у Хрватској? 

O:  За проверу статуса свог случаја у Књизи особа несталих на подручју 
Хрватске, чланови породице или њихови правни заступници треба да 
ступе у контакт с Управом за заточене и нестале Министарства хрватских 
бранитеља. Подаци за контакт Министарства/Управе наведени су на 
крају овог водича. Подаци који се налазе у Књизи несталих особа нису 
аутоматски јавно доступни. 

 Ако члан породице ИЦМП-у уступи референтне узорке за анализу ДНК, 
он/а може да провери статус свог случаја путем ИЦМП-овог Онлајн центра 
за упите који је доступан на ИЦМП-овој интернетској страници. Детаљно 
упутство за приступ Онлајн центру за упите (ОЦзУ) налази се на крају овог 
водича.



 27

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА ИЦМП-ов 
ВОДИЧ – 
ПИТАЊА И 
ОДГОВОРИ 
ODOGOVORI

Институције укључене у решавање случајева 
несталих лица у Хрватској 

П: Шта је Повјеренство Владе Републике Хрватске за заточене и нестале и 
која је његова улога?

O:  Влада Републике Хрватске је 2003. и 2013. године донела одлуке о 
оснивању Повјеренства Владе Републике Хрватске за заточене и нестале 
(у даљем тексту: Повјеренство) као саветодавног и стручног међуресорног 
органа за питања заробљених и несталих лица током Домовинског рата. 
Повјеренство је добило мандат и на основу Закона о особама несталим у 
Домовинском рату из 2019. године. 

 Састоји се од представника Министарства хрватских бранитеља, органа 
државне управе надлежних за унутрашње послове, одбрану, правосуђе, 
спољне и европске послове и здравство, Државног одветништва и 
безбедносно-обавештајне и војне безбедносно-обавештајне агенције, 
Завода за судску медицину и криминалистику Медицинског факултета у 
Загребу и Хрватског Црвеног крста. Ради се о механизму који обезбеђује 
потпуну координацију и сарадњу надлежних агенција на решавању питања 
несталих лица.  

 Повјеренство предлаже Влади Републике Хрватске стратегије за решавање 
питања несталих лица, мере за решавање одређених проблема и мере 
за побољшање ефикасности учесника укључених у решавање питања 
несталих лица. Прати позитивна искуства других земаља и предлаже 
сарадњу њима и међународним организацијама које раде на том питању.

 Стручне, административне и техничке послове за Повјеренство обавља 
Управа за заточене и нестале Министарства хрватских бранитеља.

П: Шта је Управа за заточене и нестале и која је њена улога?

O:  Управа је институција надлежна за проналажење, ексхумацију и 
идентификацију несталих лица у Хрватској. Она делује у оквиру 
Министарства хрватских бранитеља. Нјен мандат је да прикупља, чува 
и обрађује податке о лицима несталим и заробљеним током оружаног 
сукоба у Хрватској у периоду од 1991. до 1995. године. Управа је надлежна и 
за вођење питања ексхумираних, идентификованих и неидентификованих 
посмртних остатака и масовних, појединачних и асанацијских гробница; 
организује, координише и учествује у ископавањима у Хрватској у 
суседним земљама; организује, координише и учествује у идентификацији 
посмртних остатака; сарађује и врши размену информација с 
организацијама цивилног друштва које окупљају породице заробљених и 
несталих и подржава њихов рад, а делује и као координацијски и извршни 
орган Повјеренства Владе Републике Хрватске за нестале особе. 

 Средства за рад обезбеђена су из државног буџета. Од породица се не 
наплаћују никакве услуге у току овог процеса, иако може да постоји 
наплата административне таксе у ниском износу за издавање фотокопија 
одређених докумената. Ако се од чланова породице тражи покривање 
било каквих трошкова, потребно је да то пријаве Управи која ће случај 
истражити.
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 Седиште Управе је у Загребу. Дирекција је формирала теренске канцеларије 
у Вуковару и Сплиту.

 Имена и презимена с подацима за контакт запосленика Управе и 
Министарства у теренским канцеларијама доступна су на интернетској 
страници branitelji.gov.hr  

П: Шта је улога Државног одвjетништва и надлежних судова у Хрватској у 
процесу тражења несталих лица? 

O:  Државно одвјетништво проводи истраге кривичних дела у складу 
са Закоником о кривичном поступку. На основу података Државног 
одвјетништва, надлежни судови издају наредбу о провођењу ексхумације 
и надзиру процес ексхумације. То се примењује у случајевима у којима 
постоје докази да је смрт наступила почињењем кривичног дела. У 
случајевима несталих лица у којима не може да се докаже да је смрт 
узрокована кривичним делом или у вези с почињењем кривичног дела, 
односно у којима је кривични процес завршен правоснажном судском 
пресудом, гробнице се ископавају на основу захтева Министарства 
хрватских бранитеља у складу са Законом о особама несталим у 
Домовинском рату.

Подаци о несталим лицима 

П: Како се подаци о несталим лицима чувају у Хрватској?

O:  Подаци породица несталих лица кључни су за процес проналажења и 
идентификације несталих лица. Важни су и за дефинисање тачног наратива 
о ратним догађајима. Званичну Књигу особа несталих у Домовинском рату 
води Министарство хрватских бранитеља у складу с Правилником који је 
донело Министарство. 

 Књига садржи личне податке несталих лица, податке о околностима 
њиховог нестанка и друге информације релевантне за проналажење 
несталих. Министарство проверава податке у Књизи на основу података 
из других евиденција. Министарство води и званичну евиденцију 
ексхумираних идентификованих и неидентификованих посмртних 
остатака из појединачних и масовних гробница и посмртних остатака 
пронађених на површини. 

 Овлаштеним запосленицима Управе за заточене и нестале омогућен је 
приступ Регионалној бази података активних случајева несталих лица, 
чиме им је омогућено да имају увид, да врше размену и да буду обавештени 
о свим променама у подацима о несталим лицима које чувају суседне 
земље.

П: Да ли су подаци о несталим лицима заштићени?

O:  Сви подаци о несталим лицима и њиховим породицама подлежу мерама 
за заштиту података које су дефинисане правним прописима о заштити 
личних података Хрватске и у складу су с Општом уредбом о заштити 
података Европске уније (ГДПР). Подаци садржани у Књизи нису јавно 
доступни, с изузетком података дефинисаних Правилником који је донело 
Министарство хрватских бранитеља.
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Законодавни прописи 

П: Који се законодавни прописи односе на питање несталих лица у Хрватској?

O:  Хрватска је донела Закон о особама несталим у Домовинском рату, који 
је на снагу ступио 1. августа 2019. године. Законом се уређују права 
породица, процес идентификације, пријављивање несталих лица и чување 
и укопавање посмртних остатака. Нјиме се уређује и сарадња с другим 
државама, међународним организацијама и удружењима породица. 
Према закону, све установе, лица и други субјекти имају обавезу да 
пруже све расположиве информације и документацију у вези с нестанком 
несталих лица и локацијама скривених гробница. Прописане су казне за 
оне који такве информације не пруже. Закон заузима недискриминаторни 
приступ несталим лицима и лицима смртно страдалим током рата за које 
није познато место укопа. Интегрални текст Закона о особама несталим 
у Домовинском рату Хрватске доступан је на следећој интернетској 
страници: https://www.zakon.hr/z/2123/Zakon-o-osobama-nestalim-u-
Domovinskom-ratu

П: Која права имају породице несталих на основу Закона о особама несталим 
у Домовинском рату Републике Хрватске?

O:  У складу са Законом о несталим особама, породице несталих имају 
право да им се предају посмртни остаци несталог сродника ради трајног 
збрињавања те да у највећој могућој мери буду упознати с околностима 
нестанка или смртног страдавања. Управа је дужна пружити расположиве 
информације члановима породице о напретку и резултатима тражења 
њиховог несталог сродника. Управа обавља ексхумације, преглед 
и идентификацију жртава без наплаћивања било каквих трошкова, 
укључујући и трошкове анализе ДНК и провере подударности. Породице 
имају право на помоћ с погребом/укопом коју пружа и координише 
Министарство хрватских бранитеља. 

П:  Да ли члан породице има право да тражи новчану помоћ у Хрватској?

O:   Хрватска је донела два закона којима се уређују права несталих хрватских 
бранитеља и њихових породица: Закон о хрватским бранитељима из 
Домовинског рата и члановима њихових обитељи и Закон о заштити 
војних и цивилних инвалида рата. Оба закона прописују новчану помоћ 
члановима породица несталих хрватских војника у облику накнаде 
у износу инвалиднине, пензије, итд. Закони не условљавају пружање 
бенефиција члановима породица војним статусом несталог лица. 

 Породице несталих хрватских цивила могу да поднесу захтев за 
остваривање статуса и материјалних права надлежној канцеларији 
државне управе у жупанији односно надлежном управном органу Града 
Загреба.

https://www.zakon.hr/z/2123/Zakon-o-osobama-nestalim-u-Domovinskom-ratu
https://www.zakon.hr/z/2123/Zakon-o-osobama-nestalim-u-Domovinskom-ratu
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Проналажење, ексхумација и идентификација 
несталих у Хрватској 

П: Ко врши ископавања у Хрватској? 

O: Министарство хрватских бранитеља путем своје Управе за заточене и 
нестале организује и врши ископавања гробница у Хрватској у сарадњи с 
државним органима, установама и другим надлежним правним лицима. 

 Управа за заточене и нестале овог Министарства врши ископавања у 
складу с наредбом суда, на основу Закона о кривичном поступку када 
постоји сумња да је нестало лице жртва кривичног дела. У случајевима 
када не постоји доказ да је нестало лице жртва кривичног дела или када је 
познато да је жртва умрла из других разлога, односно када је одговарајући 
судски процес завршен, ископавање се врши на захтев Министарства, у 
складу са Законом о особама несталим у Домовинском раду.

 Друга лица могу да присуствују ексхумацији, али само на позив Управе и 
уз одобрење присуства. На основу закључених билатералних споразума 
Управа може да позове и представнике надлежних органа из других 
држава. 

П:  Где се чувају људски посмртни остаци по завршетку ексхумације?

O:  По завршетку ексхумације посмртни остаци бивају пребачени у научно-
медицинске установе на преглед и идентификацију. Посмртни остаци 
које није могуће идентификовати похрањују се у спомен-костурнице на 
Мирогоју и у Осијеку.

П:  Шта се дешава с посмртним остацима у мртвачници?

O:  У мртвачници надлежни специјалиста судске медицине врши преглед 
посмртних остатака и узима веома мали узорак кости који доставља 
лабораторији на анализу ДНК. У оквиру прегледа полиција може да 
документује доказе и фотографише. У комбинацији с достављеним 
резултатима анализе ДНК, надлежни специјалиста судске медицине врши 
преглед свих осталих расположивих података да би позивао чланове 
породице на званичну идентификацију и издао потврду о смрти.

П: Шта је урађено у сврху решавања неидентификованих (НН) случајева у 
Хрватској?

O:  С циљем решавања НН случајева Управа је:

 Ò основала Радну групу за решавање сложених случајева 
идентификације (2014. године);

 Ò припремила и провела Протокол за решавање случајева накнадних 
реасоцијација, погрешних препознавања и идентификација уз 
подршку удружења несталих лица (2015.године); и

 Ò извршила преглед свих ексхумираних, неидентификованих 
посмртних остатака на локацијама где се привремено чувају 
(2017. године) и накнадно провела препоруке из тог прегледа.
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П: Који се поступак у Хрватској проводи приликом званичне идентификације 
и колико дуго може трајати?  

O: Надлежност за координацију процеса идентификације ексхумираних 
посмртних остатака несталих лица у Хрватској има Министарство 
хрватских бранитеља. Преглед и прелиминарну идентификацију врши 
научно-медицинска установа коју ангажује Министарство. На основу 
резултата прегледа и прелиминарне идентификације Министарство 
организује званичну идентификацију и обавештава члана, односно 
чланове породице који су пријавили нестанак. Члан, односно чланови 
породице могу да прихвате или да не прихвате налазе и идентитет који 
је прелиминарно утврдила научно-медицинска установа. Када члан(ови) 
породице прихвате идентитет, организује се званична идентификација 
и случај се закључује. У складу са законом, Управа за заточене и нестале 
надлежна је за закључивање случајева несталих лица у Хрватској. 

П: Да ли ИЦМП помаже у овом поступку? 

O:  Хрватска и ИЦМП интензивно сарађују од 1996. године у процесу 
тражења несталих лица. ИЦМП и Министарство обитељи, бранитеља и 
међугенерацијске солидарности потписали су 2004. године споразум о 
заједничком пројекту идентификација на основу анализе ДНК. На основу 
овог споразума Хрватска и ИЦМП размењују анонимизоване референтне 
профиле ДНК породица, односно податке без имена и презимена несталих 
лица и чланова њихових породица. Ако Хрватска или ИЦМП пронађу 
подударност између референтног профила ДНК члана породице и 
постморталног профила ДНК, преглед генетичких података врше технички 
експерти из оба тима. Тек по завршетку техничког прегледа лични подаци 
и генетички подаци се размењују и издаје извештај о подударању ДНК. 

 Као резултат ове сарадње, која је омогућила поређење ДНК изоловане из 
референтних узорака с ДНК изолованом из постморталних узорака, ИЦМП 
је пронашао подударност ДНК за више од  656 случајева несталих лица у 
вези с ратним догађајима, чије је пријављено место нестанка у Хрватској 
и додатних 46 несталих лица чије је пријављено место нестанка у Босни и 
Херцеговини или у Србији. 

П:  Како породица може прогласити нестало лице умрлим у Хрватској ако 
посмртни остаци несталог лица нису идентификовани и шта ће се 
догодити с процесом тражења ако се лице прогласи умрлим?

O:  У Хрватској проглашавање несталог лица умрлим може предложити свако 
лице које за то има правни интерес, државни одвјетник (јавни тужилац), 
односно јавни правобранилац пре него што се пронађу посмртни остаци 
тог лица. То се ради у ванпарничном поступку у складу са Законом о 
проглашењу несталих особа умрлима и доказивању смрти (НН 10/1974). 
У том случају  се не обустављају кривичне истраге и тражење несталог 
лица и случај се не закључује све док лице не буде пронађено живо или до 
званичне идентификације његових посмртних остатака.
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Улога цивилног друштва 

П: Како се члан породице несталог лица може више укључити у овај процес у 
Хрватској?

O:  Удружења породица несталих лица требала би да буду прва адреса на коју 
ће се сродници обратити. Удружења породица која представљају сроднике 
несталих у Хрватској основана су како у Хрватској тако и у Србији да би 
се апеловало на власти да одвоје неопходна средства за проналажење 
и идентификацију њихових најмилијих и да би сазнали њихову судбину. 
Они укључују Савез удруга обитељи заточених хрватских бранитеља, 
Вуковарске мајке, Заједницу удруга хрватских цивилних страдалника из 
Домовинског рата Хрватске те Центар за заштиту људских права заточених 
и несталих грађана Хрватске и чланова њихових обитељи «Апел».

 Породице Срба несталих на територији Хрватске представљају Удружење 
родитеља и породица ухапшених, заробљених и несталих лица Србије и 
Црне Горе и Удружење породица несталих и погинулих «Суза». Подаци за 
контакт свих удружења породица наведени су на крају овог водича.

П: Могу ли удружења породица од органа власти добијати новчану помоћ за 
свој рад?

O:  Влада Хрватске основала је 1998. године Уред за удруге, да би унапредили 
стандарде финансирања програма и пројеката из јавних средстава. Уред 
блиско сарађује са Саветом за развој цивилнога друштва и истовремено 
Савету пружа техничку, административну, стручну и новчану помоћ. Више 
информација доступно је на интернетској страници https://udruge.gov.hr/

 Хрватски Сабор је 2003. године основао Националну закладу за развој 
цивилног друштва. Национална заклада, између осталог, пружа стручну 
и новчану помоћ удружењима породица у њиховом раду. https://zaklada.
civilnodrustvo.hr/

 

 

https://udruge.gov.hr/
https://zaklada.civilnodrustvo.hr/
https://zaklada.civilnodrustvo.hr/
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КОСОВО

П:  Ко се на Косову сматра лицем чији је нестанак у вези с оружаним сукобом 
на Косову? 

O:  У складу са Законом о несталим лицима Косова, нестало лице је лице за 
које чланови његове/њене породице и они који то лице траже не знају где 
се налази, и које је, према поузданим информацијама, нестало у периоду 
између 1. јануара 1998. и 31. децембра 2000. године, у сукобима на Косову 
у периоду 1998 – 1999. година.

П: Како се пријављује нестало лице на Косову?

O:  Нестало лице може да буде пријављено Комисији за нестала лица 
Косова. Подаци за контакт Комисије за нестала лица Косова наведени су 
у последњем делу овог водича. Пријава се може извршити и у локалним 
полицијским станицама. Комисија за нестала лица Косова врши проверу 
свих пријављених случајева.

 Лице чији је нестанак у вези с ратним догађајима може да буде пријављено 
и путем ИЦМП-ове интернетске странице, помоћу опције «Пријавите 
несталу особу». Детаљно приказан начин пријављивања несталог лица 
ИЦМП-у налази се у 4. делу овог водича.

П: Како пријавити локацију гробнице на Косову или у суседним земљама?

O:  Свако ко има информације о локацији гробнице у вези са жртвама сукоба 
на Косову из 1998-99. године може да достави те информације Комисији 
за нестала лица Косова или Комисији за нестала лица Владе Републике 
Србије. Ове институције достављене информације прослеђују надлежном 
тужилаштву да би била издата наредба суда за вршење ексхумације. 

 Друга могућност је да се информације доставе путем ИЦМП-ове апликације 
„Пријава локације“ која се налази на ИЦМП-овој интернетској страници. 
Детаљно приказан начин пријављивања локације путем апликације 
„Пријава локације“ налази се у 4. делу овог водича.

П: Како члан породице може да провери статус случаја свог несталог 
сродника на Косову?

O:  На основу члана 14. Закона о несталим лицима, породице несталих лица 
имају право на увид у податке који се налазе у Централном регистру 
несталих лица. Чланови породице, односно њихови правни заступници, 
могу да поднесу захтев увид у податке који се налазе Централном регистру 
Комисији за нестала лица Косова. Комисија за нестала лица ће захтев да 
размотри и донесе одлуку у року од петнаест (15) дана од дана подношења 
захтева.

 Чланови породице могу директно да провере статус свог случаја путем 
ИЦМП-овог Онлајн центра за упите (ОЦзУ). Детаљно упутство за приступање 
Онлајн центру за упите (ОЦзУ) налази се на крају овог водича.
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Институције укључене у решавање случајева 
несталих лица на Косову 

П: Шта је Комисија за нестала лица Косова и која је њена улога?

O:  Комисија за нестала лица Косова је владин орган који руководи, 
надгледа, усаглашава и координише активности с надлежним домаћим и 
међународним институцијама у истрагама случајева лица несталих у сукобу 
на Косову, без обзира на њихову етничку припадност, верско опредељење 
и статус војног или цивилног лица.

 Иако делује у оквиру Канцеларије премијера, Комисија сарађује с Јавним 
тужилаштвом, судовима, министарствима: спољних послова, правде, 
унутрашњих послова и органима локалне управе на размени информација 
о несталим лицима и обезбеђивању помоћи приликом реализације својих 
активности.

 Комисију за нестала лица Косова чине представници Министарства 
унутрашњих послова, Министарства локалне управе, Министарства рада 
и социјалне заштите, Министарства спољних послова, Министарства 
безбедносних снага Косова, Института за судску медицину (ИФМ) и два 
представника породица – један из заједнице косовских Албанаца и један из 
мањинских заједница. Комисија за нестала лица Косова сноси све трошкове 
ексхумације, идентификације и укопа идентификованих лица из државног 
буџета. Трошкове узимања референтних узорака, анализе и провере 
подударности ДНК покрива ИЦМП.

 Представници Комисије за нестала лица Косова део су приштинске 
делегације у Радној групи за лица која се воде као нестала у вези с догађајима 
на Косову. Представници Комисије за нестала лица Владе Републике 
Србије део су београдске делегације исте радне групе. Радна група је 
формирана 2004. године као привремена платформа за размену података 
о несталим лицима између Београда и Приштине. Подгрупа за форензичка 
питања у оквиру Радне групе врши размену информација о прегледима, 
идентификацијама и другим сличним питањима.

П: Која је улога Специјализованог тужилаштва Косова (СПК) и судова у 
процесу тражења несталих лица?

O:  Специјализовано тужилаштво Косова (у даљем тексту: СТК) основано је 2008. 
године с циљем провођења истрага и кривичног гоњења у предметима 
злочина против човечности, ратних злочина у виду тешких повреда 
Женевских конвенција, ратних злочина у виду тешких кршења закона или 
обичаја ратовања који се примењују у међународним оружаним сукобима, 
ратних злочина у виду тешких повреда заједничког члана 3. Женевских 
конвенција и ратних злочина у виду тешких кршења закона и обичаја који се 
примењују на оружане сукобе који немају међународни карактер. У складу 
с тим, надлежно је за истраге у случајевима присилног нестанка. У мају 2014. 
године надлежност за добивање судских наредби за вршење ексхумација 
несталих лица на територији Косова пренесена је с ЕУЛЕКС-а на СТК.
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П: Шта је улога Специјализованих већа у Хагу?

O:  Специјализована већа и Специјализовано тужилаштво Косова основани 
су у складу с међународним споразумом који је ратификовала Скупштина 
Косова, уставним амандманом и Законом о Специјализованим већима и 
Специјализованом тужилаштву Косова.

 Они су привременог карактера с конкретним мандатом и надлежношћу за 
злочине против човечности, ратне злочине и друга кривична дела према 
законима Косова, која су на Косову, у периоду од 1. јануара 1998. до 31. 
децембра 2000. године, започели или извршили грађани Косова или Савезне 
Републике Југославије или су та дела почињена против њих. Седиште 
Специјализованих већа и Специјализованог тужилаштва Косова је у Хагу у 
Холандији. Особље је међународно, укључујући и судије, специјализованог 
тужиоца и секретара. Приликом обављања послова на Косову, СТК-у помаже 
косовска полиција и Мисија Европске уније за владавину права на Косову 
(ЕУЛЕX).

Подаци о несталим лицима 

П: Како се подаци о несталим лицима чувају на Косову?

O:  Подаци које су уступиле породице несталих кључни су за процес 
проналажења и идентификације несталих лица и за утврђивање тачне 
историјске евиденције ратних догађаја на Косову. У складу са Законом о 
несталим лицима Косова, Комисија за нестала лица Косова прикупља, чува 
и организује податке у Централном регистру лица несталих током рата на 
Косову. Централни регистар садржи личне податке о несталим лицима, 
о околностима њиховог нестанка и друге информације релевантне за 
проналажење, ексхумацију и идентификацију несталих.

 Овлаштени запосленици Комисије за нестала лица Косова имају приступ 
Регионалној бази података активних случајева несталих лица, чиме им је 
омогућено да имају увид, да врше размену и да буду обавештени о свим 
променама у подацима о несталим лицима које чувају суседне земље.

П: Које се мере за заштиту података примењују?

O:  Подаци који се чувају у Централном Регистру обрађују се и третирају у 
складу са Законом о заштити личних података и Законом о класификацији 
информација и безбедносним проверама те другим законским прописима 
који се односе на заштиту личних података. Комисија за нестала лица 
Косова донела је Правилник којим се прописује процедура кориштења, 
регистровања, искључивања и размене података и процедура 
верификације и управљања подацима.
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Законодавни прописи 

П: Koji se zakonodavni propisi odnose na pitanje nestalih lica na Kosovu?

O: Косовски парламент донео је два закона којима се директно уређује 
питање несталих лица и права њихових породица:

 Ò Закон о несталим лицима (из септембра 2011. године); и

 Ò Закон о статусу и правима палих бораца, инвалида, ветерана, 
припадника Ослободилачке војске Косова, цивилних жртава и 
њихових породица (из децембра 2011. године).

П: Која законска права имају чланови породица несталих лица у складу са 
Законом о несталим лицима Косова? 

O:  У складу са Законом о несталим лицима и Уставом Косова, а посебно 
Главом ИИ о основним правима и слободама, породице имају трајно 
право на званичну, одговарајућу и транспарентну истрагу о нестанку 
свог сродника. Ова обавеза државе остаје на снази све до проналажења 
несталог лица, односно до предузимања одговарајућих мера у истрази 
нестанка неког лица. Према Закону о несталим лицима:

1. Породице несталих лица не смију бити кажњаване или изложене 
претњама, насиљу или неком другом облику застрашивања из 
разлога што желе сазнати судбину или место на коме се налази 
нестали члан или чланови њихове породице.

2. Цивилни статус супружника неког несталог лица не мења се до 
издавања смртног листа или проглашења несталог лица умрлим 
од стране суда у складу са Законом о ванпарничном поступку.

3. Члан породице несталог лица може тражити од основног суда 
у општини последњег места боравка несталог лица да преузме 
овлаштење за привремено управљање покретном и непокретном 
имовином свог несталог сродника. Суд може да изда то овлаштење 
ако је захтев породице у најбољем интересу несталог лица. У 
случају када је нестало лице проглашено умрлим према Закону о 
ванпарничном поступку, члан породице несталог лица може бити 
именован за старатеља у складу с истим законом.

4. Члан породице несталог лица који може да докаже своју 
материјалну зависност о приходима несталог лица, може поднети 
пријаву код основног суда у месту последњег пребивалишта 
несталог лица, да му се изврши једна исплата (дневница) из 
имовине несталог лица.

5. Чланови породице имају право на укоп свог сродника након 
идентификације посмртних остатака. Трошкове укопа сноси 
владина Комисија.

6. Чланови породице имају право на приступ подацима у 
Централном регистру несталих лица у складу с релевантним 
правним прописима за заштиту података.

7. Породице несталих лица имају иста права и не смеју бити предмет 
било ког облика дискриминације на основу расе, боје коже, пола, 

Интегрални текст 
ових закона 
доступан је 
на следећим 
интернетским 
страницама:

https://gzk.rks-
gov.net/ActDetail.
aspx?ActID=2793

https://gzk.rks-
gov.net/ActDetail.
aspx?ActID=2793

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2793
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2793
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2793
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2793
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2793
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2793
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језика, вере, политичког или другог мишљења, националног или 
друштвеног порекла, веза с одређеном заједницом, имовине, 
економског или социјалног стања, сексуалног опредељења, 
рођења, ограничене способности или неког другог личног статуса.

П:  Да ли члан породице има право на новчану помоћ на Косову?

O:  У складу са Законом о статусу и правима палих бораца, инвалида, ветерана, 
припадника Ослободилачке војске Косова, цивилних жртава и њихових 
породица чланови породица несталих лица имају право тражити новчану 
подршку. У складу с овим законом они имају и следећа права:

 Ò право на породичну пензију;

 Ò предност при запошљавању;

 Ò предност уписа и пријема у јавним образовним институцијама;

 Ò стипендију за средње и универзитетско школовање;

 Ò бесплатан смештај у студентске домове;

 Ò помоћ при стамбеном збрињавању породице;

 Ò бесплатну и снижену тарифу потрошње електричне енергије 
за личну употребу у случају тешког материјалног стања, када 
чланови породице примају пуну социјалну помоћ;

 Ò ослобађање од плаћања судских, административних и јавних 
такси;

 Ò бесплатну здравствену примарну, секундарну и терцијарну негу у 
јавним здравственим установама;

 Ò бесплатан смештај у домовима за старија лица;

 Ò ослобађање од административних трошкова током 
универзитетског школовања.

П: Који чланови породица несталих лица могу поднети захтев за новчану 
подршку на Косову?

O:  Супружник, дете, родитељ, очух, маћеха, пасторак, усвојено дете и 
невенчани супружник несталог лица могу поднети захтев за новчану 
подршку. Супруг/а несталог лица који/а уђе у нову брачну заједницу губи 
право на новчане бенефиције предвиђене овим законом. Деца несталих 
лица имају право на новчане бенефиције у складу с овим законом до 
навршене осамнаесте (18) године, односно двадесет и шесте (26) године 
ако су на редовном високошколском школовању.
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Проналажење, ексхумација и идентификација 
несталих на Косову 

П: Ко је задужен за ископавања на локацијама и зашто је Тужилаштво 
укључено у тај процес?

O:  Свако ископавање сматра се делом истраге о смрти неког лица. Гробнице 
се сматрају местима почињења кривичних дела, због чега СТК има потпуну 
контролу над ископавањем гробница на територији Косова. На основу 
одредби Законика о кривичном поступку Косова прикупљање доказа 
током ексхумације и обрада ексхумираних посмртних остатака врше се по 
налогу Специјализованог тужилаштва. 

 Тужиоци имају потпуну контролу над приступом локацијама и он је 
ограничен на стручна лица наведена у наредби суда. Другим лицима и 
институцијама – као што су чланови породица и новинари – присуство је 
омогућено, али уз именовање и одобрење које издаје тужилац. 

 Власти Косова могу позвати власти Србије, које представља београдска 
делегација, да присуствују ископавању на одређеној локацији на 
територији Косова путем механизма Радне групе Међународног комитета 
Црвеног крста.

 Споразум, који су у октобру 2015. године потписале Комисија за нестала 
лица Косова и Комисија за нестала лица Црне Горе омогућава Комисији за 
нестала лица Црне Горе да присуствује ископавањима на локацијама на 
територији Косова у случају када Комисија за нестала лица Црне Горе има 
интерес за конкретну локацију, јер се сматра да постоји могућност да су 
држављани Црне Горе укопани на том месту. 

П: Где се чувају посмртни остаци по завршетку ексхумације?

O:  Сви ексхумирани посмртни остаци из гробница на Косову чувају се у 
мртвачници Института за судску медицину у Приштини.

П: Шта се дешава с посмртним остацима у мртвачници?

O:  У мртвачници надлежни специјалиста судске медицине, у одређеним 
случајевима уз помоћ антрополога, врши преглед посмртних остатака 
и узима веома мали узорак кости који се доставља ИЦМП-овом систему 
лабораторија на анализу ДНК. Полиција, у оквиру прегледа, може да 
документује доказе и фотографише. У комбинацији с достављеним 
резултатима анализе ДНК, надлежни специјалиста судске медицине врши 
преглед свих осталих расположивих података да би закључио званичну 
идентификацију и издао потврду о смрти.

П: Шта је урађено у сврху решавања неидентификованих (НН) случајева?

O:  ЕУЛЕКС-ови форензичари, који су радили у оквиру Института за судску 
медицину Косова (у даљем тексту: ИСМ) 2010. године започели су преглед 
неидентификованих посмртних остатака кроз Пројекат решавања 
неидентификованих (НН) случајева у мртвачници у Приштини. Преглед је 
завршен 2012. године. У свом годишњем извештају за 2012. годину ЕУЛЕКС-
ово Одељење за судску медицину наводи да су утврдили да постоје 342 
неидентификована (НН) случаја у мртвачници у Приштини. Преглед 
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Информације о локацији потенцијалне гробнице 

Захтев за ексхумацију 

Специјализовано тужилаштво Косова (СПРК)

Наредба суда за ексхумацију

ЕКСХУМАЦИЈА

Јединица за ратне 
злочине косовске 

полиције 
ИФМ Владина комисија 

за нестала лица
Радна група  

МКЦК

Анонимне пријаве 
на „Пријава 

локације“ ИЦМП-а

Полицијска 
јединица за 

ратне злочине
СПРК

Институт 
за судску 
медицину 

(ИФМ)

Комисија за 
нестала лица 

Косова (ГЦМП) 
МКЦК1

Комисија за 
нестала лица 

Србије1

Комисија за 
нестала лица 

Црне Горе2

ИЦМП3

1 На локацијама ексхумација од заједничког интереса, представници Комисије за нестала лица Владе Републике 
Србије могу бити присутни на основу позива упућеног путем Радне групе за лица нестала у вези с догађајима на 
Косову из периода 1998-1999. година. 

2 Владина комисија за нестала лица Косова (ГЦМП) може позвати представнике Комисије за нестала лица Владе Црне 
Горе да присуствују ексхумацијама локација од заједничког интереса. 

3 Владина Комисија за нестала лица Косова (ГЦМП) може позвати ИЦМП да обезбеди техничку помоћ приликом 
ексхумације комплексних локација. 

Дијаграм приказује процес ексхумација на Косову у 
надлежности Специјалозованог тужилаштва Косова 
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НН случајева у мртвачници у Приштини резултовао је достављањем 
великог броја постморталних узорака на анализу ДНК у ИЦМП-ов систем 
лабораторија, а ЕУЛЕКС-ов ИЦМ наводи да је на основу тога решено 45 
случајева несталих лица. У свом Извештају о прегледу стања на Косову из 
2017. године, ИЦМП је дао препоруке за кораке према решавању додатних 
неидентификованих случајева у мртвачници у Приштини, а на основу 
ИЦМП-овог искуства из прегледа НН случајева и најбоље форензичке 
праксе. Питање НН случајева разматра се и на регионалном нивоу и 
уврштено је у Оквирни план за решавање питања несталих лица из сукоба 
на подручју бивше Југославије.

П: Који се процес примењује на Косову приликом званичне идентификације и 
колико дуго може да траје?

O:  Званично утврђивање идентитета несталих лица на Косову врши ИСМ. 
Потом се обавештава надлежни тужилац и чланови породице. ИСМ-ов 
Сектор за подршку породицама и запосленик који ради на случајевима у 
Комисији за нестала лица Косова обавештавају породицу о резултатима. 

П: Како породица може прогласити нестало лице умрлим на Косову ако 
посмртни остаци несталог лица нису идентификовани и шта ће се 
догодити с процесом тражења ако се лице прогласи умрлим?

O:  На основу косовског Закона о ванпарничном поступку, породице несталих 
лица своје сроднике могу прогласити умрлим чак и ако њихови посмртни 
остаци још увек нису пронађени. Међутим, у складу са Законом о несталим 
лицима, истраге у случајевима несталих лица и процес тражења настављају 
се све до проналажења несталог лица живог или до идентификације 
његових посмртних остатака.

Улога цивилног друштва 

П: Како се члан породице несталог лица може више укључити у овај процес на 
Косову?

O:  Удружења породица несталих лица требала би бити прва адреса за контакт. 
Свако ко има несталог сродника може постати члан удружења породица.

 Постоји око 25 активних удружења породица чији су сродници нестали у 
сукобу на Косову. Да бисте ступили у контакт с неким удружењем породица 
које представља нестале с одређеног подручја/окружења, обратите се 
Координационом одбору удружења породица несталих лица Косова и 
Ресурсном центру за нестала лица. Подаци за контакт наведени су на крају 
овог водича. 

П: Могу ли удружења породица од органа власти добијати новчану помоћ за 
свој рад?

O: Чланови регистрованог удружења породица могу поднети захтев за 
финансирање Комисији за нестала лица Косова. Удружења породица 
такође могу да се пријаве за новчану подршку Министарства рада и 
социјалне заштите за добијање субвенција и бесповратних средстава. 
Подаци за контакт Министарства наведени су на крају овог водича.
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ЦРНА ГОРА 

П: Која нестала лица су предмет интереса Комисије за нестала лица Владе 
Црне Горе?

O:  Лица пријављена као нестала у оружаним сукобима на територији бивше 
Југославије 1990-их Комисији за нестала лица Владе Црне Горе предмет су 
интереса Комисије. 

П: Како пријавити нестало лице у Црној Гори?

O:  Сваки нестанак у вези с ратним догађајима може да се пријави Комисији 
за нестала лица Владе Црне Горе путем телефона или е-маила. Подаци за 
контакт наведени су на крају овог водича. 

 Лице нестало у ратним догађајима може бити пријављено и путем ИЦМП-
ове интернетске странице, помоћу опције “Пријавите несталу особу”. 
Детаљно приказан начин пријављивања несталог лица ИЦМП-у налази се 
у 4. делу овог водича.

П: Како грађани пријављују локацију гробнице у Црној Гори или суседним 
земљама?

O:  Свако ко има било каквих информација које могу да доведу до откривања 
гробнице с посмртним остацима лица несталих у сукобима на територији 
бивше Југославије то треба да пријави Комисији за нестала лица Владе 
Црне Горе путем телефона, поште или е-маила. Информације могу да се 
односе на потенцијалну гробницу која се налази на територији Црне Горе 
или суседних земаља. Комисија за нестала лица Владе Црне Горе ће те 
информације поделити с надлежним институцијама суседних земаља у 
складу с билатералним споразумима о помоћи у проналажењу несталих 
лица које је Црна Гора потписала са свим државама бивше Југославије. 

 Друга могућност је да се информације доставе путем ИЦМП-ове апликације 
„Пријава локације“ на ИЦМП-овој интернетској страници. Детаљно 
приказан начин пријављивања локације путем апликације „Пријава 
локације“ налази се у 4. дијелу овог водича.

П: Како члан породице може проверити статус случаја свог несталог 
сродника у Црној Гори?

O:  Члан породице може да се распита о статусу свог случаја тако што ће 
ступити у контакт с Комисијом за нестала лица Владе Црне Горе. Чланови 
породице могу директно проверити статус свог случаја путем ИЦМП-
овог Онлајн центра за упите (ОЦзУ). Детаљно упутство за приступ Онлајн 
центру за упите (ОЦзУ) налази се на крају овог водича.
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Институције укључене у решавање случајева 
несталих лица у Црној Гори 

П: Шта је Комисија за нестала лица Црне Горе и која је њена улога?

O:  Комисија за нестала лица Црне Горе је специјализовани орган који је 
Влада основала 2007. године. Од 2015. године Комисија делује у оквиру 
Министарства рада и социјалног старања. Комисија за нестала лица 
формирана је као мултидисциплинарни међуресорни владин орган који 
се састоји од представника Министарства рада и социјалног старања, 
министарстава: спољних послова, правде, унутрашњих послова, одбране 
и Министарства за људска и мањинска права те Врховног државног 
тужилаштва и Црвеног крста Црне Горе. У потпуности се финансира из 
државног буџета и за свој рад и резултате директно одговара Влади Црне 
Горе.  

 Главна улога Комисије је координација рада надлежних органа и 
организација Црне Горе у процесу тражења, ексхумације и идентификације 
несталих лица и сарадња с породицама несталих лица и њиховим 
удружењима. Комисија сарађује с домаћим организацијама које су 
надлежне за нестала лица из суседних земаља и учествује у различитим 
регионалним иницијативама које су релевантне за питање несталих лица. 
Комисија Влади износи предлоге у вези с истрагама о несталим лицима и 
у вези с извршавањем других обавеза које произилазе из међународних 
споразума и уговора који се односе на нестала лица.

П: На који начин Комисија за нестала лица сарађује с породицама несталих?

O:  Комисија за нестала лица Црне Горе одржава редован контакт с породицама 
несталих лица у Црној Гори. Одговара на питања и с члановима породица 
прикупља и размењује податке који могу да помогну у истрагама случајева 
несталих лица. Комисија има обавезу да чланове породице одмах 
обавести о проналажењу, ексхумацији или идентификацији посмртних 
остатака од интереса за ту породицу. Комисија организује репатријацију 
посмртних остатака у Црну Гору и покрива трошкове превоза и сахране/
укопа посмртних остатака идентификованих несталих лица.

П: Која је улога тужилаштва и судова у процесу тражења несталих лица у 
Црној Гори?

O:  Државно тужилаштво Црне Горе истражује ратне злочине који су довели 
до присилних нестанака. У том процесу Државно тужилаштво сарађује с 
Комисијом за нестала лица Владе Црне Горе и тужилаштвима изван Црне 
Горе.

Подаци о несталим лицима  

П: Како се подаци о несталим лицима чувају у Црној Гори?

O:  Подаци добијени од породица несталих кључни су у процесу проналажења 
и идентификације несталих лица те за утврђивање тачне историјске 
евиденције. Од суштинске је важности да породице несталих лица 
надлежној институцији пријаве и доставе податке о несталом сроднику, 
односно сродницима, ако то већ нису учинили. Само у том случају 
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институције могу да покрену адекватну истрагу о нестанку њиховог 
сродника или више њих и да започну активности на проналажењу, 
ексхумацији и идентификацији њихових посмртних остатака. 

 Када се лице пријави као нестало достављањем основних података попут 
имена, презимена, пола, наводног места и времена нестанка, ступа се у 
контакт с члановима породице да би они уступили референтни узорак 
који ће бити кориштен у процесу идентификације несталог лица на основу 
анализе ДНК. Комисија за нестала лица води листу случајева несталих 
лица која укључује ове податке. 

 Овлаштени запосленици Комисије имају приступ Регионалној бази 
података активних случајева несталих лица, чиме им је омогућено да 
имају увид, да врше размену и да буду обавештени о свим променама у 
подацима о несталим лицима које чувају суседне земље.

П: Које се мере за заштиту података примењују? 

O:  Лични подаци, које органима доставе породице, заштићени су у складу 
са Законом о заштити података о личности Црне Горе, који је усклађен с 
начелима и стандардима утврђеним у међународним правним прописима 
о заштити података и међународним споразумима које је Црна Гора 
потписала у области људских права и основних слобода.

Законодавни прописи 

П: Који законодавни прописи о несталим лицима постоје у Црној Гори?

O:  Црна Гора у истрагама случајева несталих лица примењује домаће и 
међународне правне прописе. Истраге о нестанцима у контексту ратних 
злочина који су у надлежности црногорског правосуђа врше се у складу 
с Кривичним закоником Црне Горе и Закоником о кривичном поступку 
Црне Горе. 

 Билатерална сарадња између Црне Горе и других земаља – држава 
с подручја бивше Југославије или изван њега – одвија се у складу с 
међународним конвенцијама и билатералним протоколима о сарадњи 
које је Црна Гора потписала са суседним земљама. 

 Функције и мандат Комисије за нестала лица Владе Црне Горе утврђени 
су Решењем о образовању Комисије за нестала лица број 023-3/15-7 од 6. 
фебруара 2015. године.

П: Која права имају породице несталих у Црној Гори?

O:   У Црној Гори трошкове процеса сноси држава и њене институције, док 
ИЦМП покрива трошкове анализе ДНК и провере подударности. Комисија 
за нестала лица Црне Горе директно покрива трошкове превоза посмртних 
остатака и трошкове сахране. Комисија за нестала лица Црне Горе дужна је 
породицама пружити сву неопходну помоћ у вези с процесом решавања 
случајева нестанака у Црној Гори, као што је новчана помоћ за путовање 
на идентификацију, место укопа, итд. у зависности од расположивих 
средстава. 
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Проналажење, ексхумација и идентификација 
несталих у Црној Гори      

П: Каква је процедура идентификације у Црној Гори? 

O:  До данас су посмртни остаци несталих лица чије породице живе у Црној 
Гори били ексхумирани на територији суседних држава и предати Црној 
Гори. Комисија за нестала лица Црне Горе организује репатријацију 
посмртних остатака и оверава званичне документе о идентификацији 
издате у држави у којој су посмртни остаци ексхумирани. У случају да се 
посмртни остаци једног или више несталих лица пронађу у Црној Гори, 
место ексхумације би се сматрало местом почињења кривичног дела 
и идентификација би се вршила у складу са Закоником о кривичном 
поступку Црне Горе. 

П: Како породица у Црној Гори може да прогласи нестало лице умрлим ако 
посмртни остаци несталог лица нису идентификовани и шта ће се 
догодити с процесом тражења ако се лице прогласи умрлим?

O:  Породице свог несталог сродника могу да прогласе умрлим у складу 
са Законом о ванпарничном поступку Црне Горе. Ако тако поступе, а 
посмртни остаци несталог лица још увек нису пронађени, процес тражења 
и идентификације се наставља. Случај несталог лица може се закључити 
само када се пронађу и идентификују посмртни остаци, односно на дан 
званичне идентификације.

 

Улога цивилног друштва 

П: Како породице несталих могу више да се укључе у овај процес?

O:  Удружења породица несталих лица требала би бити прва адреса за контакт, 
пошто ова удружења прикупљају и пружају информације о несталим 
лицима и преживелим члановима породица. “Црвени Божур” удружење је 
породица у Црној Гори које окупља породице лица несталих у сукобу на 
Косову. Седиште Црвеног Божура је у Сутомору.  

П: Могу ли удружења породица добијати новчану помоћ за свој рад од органа 
власти?

O:  Комисија за нестала лица Црне Горе подржава рад удружења породица 
која делују у Црног Гори доделом бесповратних средстава да би им 
помогла у плаћању оперативних трошкова. Износ средстава додељених 
за рад удружења зависи од расположивих средства у буџету Комисије.  
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

П: Ко се сматра несталим лицем у Србији у контексту сукоба из 1990-их?

O:  Лица нестала у оружаним сукобима или у вези с оружаним сукобима на 
територији бивше Југославије 1990-их година, која су пријављена као 
нестала Комисији за нестала лица Владе Републике Србије (у даљем тексту: 
Комисија за нестала лица), сматрају се несталим лицима.

П: Како пријавити нестало лице у Србији?

O:  Породице несталих могу пријавити нестанак својих сродника у вези са 
сукобима на територији бивше Југославије 1990-их година Комисији за 
нестала лица или општинској организацији Националног друштва Црвеног 
крста Србије. Подаци за контакт наведени су на крају овог водича.

 Лице нестало у вези с ратним догађајима може да се пријави и путем 
ИЦМП-ове интернетске странице, помоћу опције “Пријавите несталу 
особу”. Детаљно приказан начин пријављивања несталог лица ИЦМП-у 
налази се у 4. делу овог водича.

П: Како грађани пријављују локацију гробнице у Србији или суседним земљама?

O:  Свако ко поседује информације које могу довести до откривања гробнице 
у Србији или суседним земљама треба да ступи у контакт с Комисијом за 
нестала лица или Тужилаштвом за ратне злочине у Београду.

 Друга могућност је да се информације доставе путем ИЦМП-ове апликације 
„Пријава локације“ која се налази на ИЦМП-овој интернетској страници. 
Детаљно приказан начин пријављивања локације путем апликације 
„Пријава локације“ налази се у 4. делу овог водича.

П: Како члан породице може да провери статус случаја свог несталог 
сродника у Србији?

O:  Члан породице може да провери статус случаја несталог лица у Комисији 
за нестала лица. Подаци за контакт Комисије за нестала лица наведени су 
на крају овог водича.

 Чланови породице могу директно проверити статус свог случаја путем 
ИЦМП-овог Онлајн центра за упите (ОЦзУ). Детаљно упутство за приступ 
Онлајн центру за упите (ОЦзУ) налази се на крају овог водича.

Институције укључене у решавање случајева 
несталих лица у Србији 

П: Шта је Комисија за нестала лица Владе Републике Србије и која је њена 
улога?

O:  Комисија за нестала лица Владе Републике Србије основана је Одлуком 
Владе Републике Србије 8. јуна 2006. године с мандатом решавања 
проблематике лица с територије Србије несталих током оружаних сукоба 
на територији бивше Југославије. Комисија за нестала лица преузела је све 
активности и обавезе владиних органа основаних након 1991. године ради 
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решавања питања несталих, заробљених и погинулих особа у оружаним 
сукобима на простору бивше Југославије.

 Комисија за нестала лица делује као мултидисциплинарни и међуресорни 
орган у чијем саставу се налазе представници министарстава: спољних 
послова, одбране, унутрашњих послова, државне управе и локалне 
самоуправе, правде, финансија, Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, Тужилаштва за ратне злочине, Канцеларије 
Владе Србије за Косово и Метохију, Комесаријата за избеглице и миграције 
те Националног друштва Црвеног крста Србије. 

 Комисија за нестала лица сарађује и с релевантним институцијама 
суседних земаља и међународним организацијама. Ова сарадња се 
заснива на међународним споразумима. Више информација доступно је 
путем интернетске странице: http://www.kznl.gov.rs/latinica/dokumenta.
php. Комисија за нестала лица налази се у Палати „Србија“ у Новом 
Београду. Подаци за контакт наведени су на крају овог водича. 

 Одељење за нестала лица Комесаријата за избеглице и миграције пружа 
стручну и административну помоћ у раду Комисије за нестала лица. 
Одељење за нестала лица координише и учествује у процесу ексхумација, 
води евиденцију пријављених несталих лица и њихових сродника, 
локација ископавања и других релевантних података прикупљених и 
добијених путем размене с другим земљама. Сарађује с удружењима 
породица несталих и пружа новчану подршку њиховом раду.

П: Ко покрива трошкове истрага, ископавања, идентификација и сахрана/
укопа жртава?

O: Влада Републике Србије додељује средства за рад Комисији за нестала 
лица Србије и другим надлежним органима укљученим у процес тражења 
несталих лица из државног буџета. Ако се посмртни остаци несталог 
лица пронађу на територији неке од Србији суседних земаља, трошкове 
процеса до коначне идентификације сноси та држава, укључујући и 
трошкове сахране/укопа уколико породица одлучи да посмртне остатке 
сахрани/укопа у тој држави. У случају да породица одлучи да се посмртни 
остаци сахране/укопају у Србији, трошкове репатријације од границе 
Србије до места сахране/укопа сноси Комисија за нестала лица Србије. 

 ИЦМП сноси све трошкове прикупљања референтних узорака, анализе 
ДНК и провере подударности те, на захтев институција Србије, обезбеђује 
помоћ антрополога и археолога приликом ексхумације. 

 Од породица се не наплаћују никакве услуге у току овог процеса, иако 
може да постоји наплата административне таксе у ниском износу за 
издавање фотокопија одређених докумената. Ако се од члана породице 
тражи било какво плаћање, потребно је да то пријаве Комисији за нестала 
лица која ће случај испитати.

http://www.kznl.gov.rs/latinica/dokumenta.php
http://www.kznl.gov.rs/latinica/dokumenta.php
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П: На који начин Комисија за нестала лица сарађује с породицама несталих?

O:  Комисија за нестала лица одржава редован контакт с породицама несталих 
лица који су држављани Србије или су настањени у Србији путем Одељења 
за нестала лица. Одељење одговара на питања породица о статусу случаја 
њиховог сродника, прикупља податке који могу да помогну у истраживању 
случајева и размењује их с члановима породице. Комисија организује 
и учествује на комеморацијама, конференцијама и другим догађајима 
које организују удружења породица несталих лица или који се за њих 
организују да би породице добиле обавештења о најновијим дешавањима 
и иницијативама у Србији и у регији. У зависности од расположивих 
средстава, Одељење додељује помоћ удружењима породица за њихове 
активности.

П: Која је улога тужилаштава и судова у решавању питања несталих лица у 
Србији?

O:  Тужилаштво за ратне злочине надлежно је за процесуирање кривичних 
дела из Главе XВИ. Кривичног законика, односно за кривична дела 
против човечности и међународног права те дела призната Статутом 
Међународног кривичног суда за бившу Југославију (МКСЈ).  Оно има 
стварну надлежност за ратне злочине и пуну надлежност за вршење 
ексхумација унутар државе у координацији с другим надлежним органима 
и организацијама.

Подаци о несталим лицима 

П: Како се подаци о несталим лицима чувају у Србији?

O:  Од суштинске је важности да породице несталих лица надлежној 
институцији пријаве и доставе податке о несталом сроднику. Само у том 
случају институције могу да покрену одговарајућу истрагу о нестанку 
једног или више сродника и започну активности на проналажењу, 
ексхумацији и идентификацији посмртних остатака. Након што лице буде 
пријављено као нестало достављањем основних података попут имена, 
презимена, пола и наводног места и времена нестанка, ступа се у контакт 
с члановима породице да би уступили референтни узорак крви у сврху 
идентификације несталог лица на основу анализе ДНК. 

 Одељење за нестала лица Комесаријата за избеглице и миграције води 
евиденцију пријављених несталих лица и њихових сродника, локација 
ископавања и других релевантних података прикупљених и добијених 
путем размене с другим земљама. Овлаштени запосленици Одељења за 
нестала лица имају приступ Регионалној бази података активних случајева 
несталих лица, чиме им је обезбеђен увид, размена и информације о свим 
променама у подацима о несталим лицима које чувају суседне земље. 
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П: Које се мере за заштиту података примењују?

O:  Лични подаци које породице доставе органима у Србији заштићени су у 
складу са Законом о заштити података о личности Републике Србије (који 
је првобитно донесен 2008. године, а најновија верзија у августу 2019. 
године). Намера је да Закон из 2019. године буде усаглашен с начелима 
и стандардима утврђеним Општом уредбом о заштити личних података 
Европске уније.

Законодавни прописи

П: Који законодавни прописи, којима се уређује питање несталих лица, 
постоје у Србији?

O:  Истраге о нестанцима у контексту ратних злочина проводе се у складу с 
Кривичним закоником Републике Србије, Закоником о кривичном поступку 
и Законом о сарадњи Србије и Црне Горе с Међународним трибуналом 
за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног 
хуманитарног права почињена на територији бивше Југославије од 1991. 
године те другим релевантним законодавним прописима.  

 У Србији не постоје посебни законодавни прописи о несталим лицима и 
правима њихових породица иако је, према информацијама Комисије за 
нестала лица, Закон о несталим лицима у припреми, као и Закон о правима 
бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових 
породица, за који је планирано да ступи на снагу 1. јануара 2021. године и 
којим ће одређена права бити додељена и породицама несталих лица.

П: Која права по закону имају породице у Србији?

O:  У складу с позитивним правним прописима у Србији и међународним 
правом, породице несталих имају трајно право на званичну, одговарајућу 
и транспарентну истрагу нестанка својих сродника. Ово право остаје 
на снази све до проналажења несталог лица, односно до предузимања 
одговарајућих истражних радњи о његовом нестанку. 

 Трошкове истраге и процеса проналажења, ексхумације и идентификације 
жртава сноси држава и њене институције, док ИЦМП покрива трошкове 
анализе ДНК и утврђивања подударности. Комисија за нестала лица 
директно покрива трошкове превоза посмртних остатака након 
идентификације и трошкове сахране/укопа.
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Проналажење, ексхумација и идентификација 
несталих у Србији 

П: Шта се дешава с пронађеним посмртним остацима по завршетку 
ексхумације?

O:  Посмртни остаци ексхумирани на територији Србије пребацују се 
у надлежну судско-медицинску установу где пролазе низ судско-
медицинских обрада. Надлежни специјалиста судске медицине узима 
један или више узорака костију посмртних остатака, затим их шаље 
у ИЦМП-ов систем лабораторија на анализу ДНК. Ако ИЦМП пронађе 
подударност између профила ДНК изоловане из постморталних узорака 
с профилом ДНК изоловане из референтних узорака које су уступили 
сродници несталих лица, издаје се извештај о подударању ДНК који 
ИЦМП затим враћа судско-медицинској установи/органу који је доставио 
постмортални узорак. Надлежни специјалиста судске медицине приступа 
завршној идентификацији посмртних остатака, који се након тога предају 
породицама на укоп/сахрану. 

П: Како породица може прогласити нестало лице умрлим у Србији уколико 
посмртни остаци несталог лица нису идентификовани и шта ће се 
догодити с процесом тражења ако се лице прогласи умрлим?

O:  У Србији свако лице које има непосредни правни интерес или јавни 
тужилац може да поднесе предлог за проглашење несталог лица умрлим 
пре него што се посмртни остаци тог лица пронађу и идентификују. Овај 
процес се одвија у складу са Законом о ванпарничном поступку (последње 
издање «Службени гласник Републике Србије», број 106/2015).

 У том случају кривичне истраге и активности тражења несталог лица 
неће бити обустављене, а случај неће бити закључен све док лице не буде 
пронађено живо или до званичне идентификације његових посмртних 
остатака.

Улога цивилног друштва 

П: Како се члан породице несталог лица може више укључити у процес?

O:  Удружења породица несталих лица требају бити прва адреса за контакт, 
пошто она прикупљају и пружају податке о несталим лицима и преживелим 
члановима породице и имају комункацију с установама надлежним за 
решавање питања несталих лица. За информације о неком удружењу 
породица, које делује на одређеном подручју, обратите се Комисији за 
нестала лица.

П:  Могу ли удружења породица добијати новчану помоћ за свој рад од органа 
власти?

O:  Комисија за нестала лица, у складу с прописима, пружа новчану помоћ 
удружењима породица несталих лица у Србији. Та средства могу износити 
до 20 посто годишњег буџета Комисије.
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ДНК је микроскопски молекул у 
облику ланца који чини наследни 
материјал присутан у скоро свим 
ћелијама људског тела. 

3. ДЕО 
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3. ДЕО
КОРИШТЕЊЕ ДНК У 
ПРОЦЕСУ ИДЕНТИФИКАЦИЈА

П: Шта је ДНК?

O: ДНК је микроскопски молекул у облику ланца који чини наследни материјал присутан 
у скоро свим ћелијама људског тела. Половину ДНК  наслеђујемо од мајке, а другу 
половину од оца. ДНК садржи биолошке податке које природа користи за грађење 
и одржавање наших тела те одређује многа јединствена обележја неког лица. Осим 
једнојајчаних близанаца, не постоје два човека која деле исту матрицу ДНК. Та њена 
карактеристика користи се за утврђивање јединственог идентитета сваког човека. 

П: Шта је профил ДНК?

O:  Приликом анализе ДНК у процесу утврђивања идентитета несталих лица, испитују 
се само специфични мали делови односно места на ДНК. Ти различити делови 
веома су променљиви и могу се појавити у невероватно великом броју различитих 
комбинација. Карактеристике ДНК на тим местима могу да се запишу бројчаним 
ознакама које се тада називају профилом ДНК. Сваки човек (осим једнојајчаних 
близанаца) има јединствен профил ДНК.

П: Шта је “референтни узорак члана породице»?

O:  То је обично узорак крви (четири капљице крви) који уступе блиски чланови породице 
несталог лица. ДНК се изолује из узорка крви и користи као референца која се може 
упоредити с ДНК изолованом из посмртних остатака да би се проверило постојање 
подударности ДНК.

П: Шта је “постмортални узорак»?

O: То је узорак кости узет из скелетних остатака пронађених приликом ексхумације. Тај 
се узорак анализира с циљем изоловања профила ДНК жртве, а затим се упоређује 
с ДНК изолованом из референтних узорака живих сродника. Изоловање ДНК из 
постморталног узорка није увек једноставно. Различити утицаји околине могу 
довести до разградње ДНК у посмртним остацима, што понекад доведе до потпуног 
уништења ДНК у костима. Тада профил није могуће изоловати. У тим случајевима, 
ИЦМП од надлежног специјалисте судске медицине тражи додатни узорак, односно 
узорке кости да би се направиле додатне анализе.

П:  Шта је подударност ДНК?

O:  Када профил ДНК несталог лица и профили ДНК чланова породице показују да постоји 
сродство, то се назива подударност ДНК. Тај израз се користи када се утврди да 
постоји подударност између профила ДНК изоловане из узорка посмртних остатака 
и профила ДНК изоловане из референтних узорака чланова породице. ИЦМП 
подударност ДНК потврђује само ако постоји вероватноћа од 99,95 посто или више да 
су посмртни остаци у сродству с члановима породице који су уступили референтне 
узорке.
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П: Како се утврђује подударност ДНК?

O: ИЦМП врши проверу подударности ДНК великог броја несталих лица. Профили ДНК 
свих референтних узорака чланова породица, који се односе на десетине хиљада 
несталих лица, уносе се у велику и сигурну компјутерску базу података. Затим се, 
помоћу компјутерског програма, профили ДНК изоловане из посмртних остатака 
несталих лица упоређују са свим профилима ДНК изоловане из референтних узорака 
чланова породице. Подударност ДНК заснива се на заједничкој матрици ДНК која 
указује на постојање крвног сродства.

П: Ко треба дати референтни узорак крви?

O:  То зависи од близине крвног сродства члана породице и несталог лица и од 
карактеристика ДНК те породице. Понекад је довољан један родитељ или дете, али 
су углавном потребна два или више блиских сродника. 

 Профили родитеља, деце и браће и сестара несталих лица дају најбоље резултате, али 
и профили даљих сродника могу да буду од помоћи. Профил супружника несталог 
лица може бити веома користан као референтни узорак у случају да једно или више 
деце могу уступити референтни узорак.

 Запосленици ИЦМП-а ће помоћи да објасне који чланови породице могу помоћи при 
идентификацији несталог лица ако уступе свој референтни узорак. Прихватљивост 
донатора референтних узорака приказана је на следећем дијаграму:

Дијаграм који показује чији профили ДНК су корисни за идентификацију несталог лица
Нуклеарна ДНК наслеђена од оба родитеља

Деда по мајци Баба по мајци Баба по оцу Деда по оцу

Дете Дете

Брат Брат НЕСТАЛО  
ЛИЦЕ

Ујак Тетка по мајци Мајка Отац Тетка по оцу

Супружник*

*Супружник 
несталог лица 
релевантан 
је само ако су 
расположиви 
профили ДНК деце.

Чланови 
породице 
који нису 
у крвном 
сродству 

Најкориснији                 Користан                  Није користан Женско              Мушко
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П: Како се узимају референтни узорци чланова породице?

O:  ИЦМП користи једноставан сет за узимање референтних узорака породица. За убод 
прста користи се иглица да би се прикупиле капљице крви референтног узорка. 

П: Како ћу знати да ли је достављено довољно референтних узорака за идентификацију 
несталог члана моје породице?

O:  Посетом ИЦМП-овом онлајн Центру за упите путем линка: www.icmp.int и уношењем 
имена и презимена несталог лица можете да проверите да ли је достављен довољан 
број референтних узорака. Подаци су тачни и ажурирани. Међутим, имајте у виду 
да је провера подударности ДНК могућа само ако су посмртни остаци несталог 
лица пронађени и ако је профил ДНК успешно изолован из пронађених посмртних 
остатака.

П: Шта ако је нестало више чланова моје породице?

O:  Ваш узорак може да помогне да се сви они идентификују, у зависности од вашег 
сродства. Међутим, ако је нестало више браће или сестара, могуће је да ДНК неће 
моћи помоћи да се установи о коме се од њих тачно ради, осим у случају када нестала 
лица имају децу која су такође уступила референтне узорке. Ако то није случај, онда 
стручњаци врше преглед посмртних остатака тражећи карактеристике биолошког 
профила несталог лица (доб, висина, пол) и врше поређење с резултатима провере 
подударности ДНК.

П: Дао/ла сам референтни узорак крви пре више година, али још увек нисам добио/ла 
одговор. Да ли требам поново дати референтни узорак крви?

O:  Додатни узорци крви лица које је раније уступило свој узорак крви нису потребни. 
Међутим, било би  корисно проверити путем ИЦМП-овог Центра за упите о несталим 
особама на www.icmp.int да ли ИЦМП располаже довољним бројем референтних 
узорака чланова породице.

П: Шта је с породицама где су сви чланови једне породице умрли или нестали, односно 
где нема довољно чланова породице који би могли уступити референтне узорке крви?

O:  То може да представља озбиљан проблем у процесу идентификације и, у одређеном 
броју случајева, идентификација на основу анализе ДНК неће бити могућа. У неким 
случајевима постојећи профили ДНК несталих лица, које ИЦМП већ поседује, могу 
да се упореде с профилима ДНК преминулих сродника, односно могу да се упореде 
с посредним доказима да би идентификација била могућа. ИЦМП ради на развијању 
нових технологија за анализу ДНК, попут масивног паралелног секвенцирања, које 
омогућавају идентификацију на основу референтног узорка само једног сродника.

П: Дао/ла сам крв пре неколико година, зашто још увек није пронађена подударност 
ДНК?

O:  Највероватније објашњење је то да посмртни остаци вашег члана породице још увек 
нису пронађени. Други разлог може да буде то да сте ви једини донатор референтног 
узорка и да нема других блиских сродника несталог лица који би могли да дају узорак 
крви за проверу подударности.

http://www.ic-mp.int
http://www.ic-mp.int
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П: Када анализа ДНК не функционише?

O:  Различити утицаји околине могу разградити ДНК која је присутна у посмртним 
остацима. Понекад дође до потпуног уништења ДНК у костима и профил ДНК није 
могуће изоловати.

П: Може ли се лице идентификовати без кориштења ДНК?

O:  Државе настале на територији бивше Југославије користе анализу ДНК као примарну 
методу за утврђивање идентитета несталих лица. Ако није могуће да се ДНК изолује 
из посмртних остатака или ако нема референтних узорака чланова породице, у неким 
случајевима је могуће да се изврши идентификација на основу комбинације фактора 
као што су посредни докази, одећа и лични предмети те специфичне антрополошке 
и здравствене карактеристике. Међутим, многи докази ове врсте подложни су 
грешкама и с научног стајалишта нису објективни, због чега се морају користити 
веома опрезно и само у случају када се комбинација доказа може сматрати изузетно 
поузданом.

П: Може ли се утврдити идентитет несталог лица када ИЦМП нема довољно 
референтних узорка крви?

O:  Употребљив доказ на основу ДНК у неким случајевима може да се добије чак и 
када нема довољног броја референтних узорака за потпуну подударност ДНК. Ако 
је као референца доступан један брат или сестра, на пример, може да се догоди да 
резултати анализе ДНК покажу велику вероватноћу постојања сродства, чак и ако 
није пронађена подударност ДНК с 99,95 посто сигурности. ИЦМП има посебан начин 
обавештавања органа надлежних за идентификацију о таквим потенцијалним везама 
ДНК. Ако су подаци о ДНК конзистентни с осталим доказима у одређеном случају, може 
се применити комбинација ДНК и других доказа да би се закључила идентификација.

 Чак и када нема довољно референтних узорака које су дали живи чланови породице, 
понекад нестала лица могу да буду идентификована на основу профила ДНК њихових 
сродника који су такође нестали, али су идентификовани на основу анализе ДНК. Ако, 
на пример, мајка и сестра уступе своје референтне узорке, њихов муж/брат може 
бити идентификован. Нјегов профил ДНК затим може да се користи за идентификацију 
његовог несталог сина.

П: Да ли се на основу ДНК може са сигурношћу утврдити идентитет несталих лица?

O:  ДНК има јединствене идентификационе карактеристике чак и када нема других 
доказа. ДНК у свету сматрају једном од најпоузданијих научних метода идентификације 
несталих лица. Минимални степен вероватноће подударности ДНК који ИЦМП 
прихвата је 99,95 посто, али је у многим случајевима степен вероватноће 100 посто.

 Идентификација неког лица увек треба бити заснована на научним методама 
идентификације, а не на личном препознавању или посредним доказима. То је такође 
од кључне важности за судске поступке, где се идентификације на основу анализе 
ДНК могу користити као докази у кривичним предметима.

П: Како су вршене идентификације пре увођења идентификација на основу анализе ДНК?

O:  Пре 2001. године, када је на подручју бивше Југославије почела примена анализе 
ДНК великог броја узорака у сврху идентификације несталих лица, идентификација 
случајева вршила се првенствено путем визуелног препознавања посмртних 
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остатака, личних предмета и одеће (класичне методе идентификације) те поређењем 
антеморталног и постморталног стања. Класичне методе идентификације нису 
тачне и носе ризик грешке. Све потенцијалне погрешне идентификације могу да 
представљају препреку у решавању преосталих активних случајева несталих лица.

П: Могу ли информације које носи ДНК указивати на етничку припадност?

O:  Не. Информације о ДНК које ИЦМП користи у процесу идентификације несталих лица 
не говоре ништа о пореклу несталог лица. Једини податак који профил ДНК може 
да пружи јесте да ли се ради о мушком или женском лицу. Профил ДНК не открива 
доб, висину, боју косе, боју коже, боју очију, а сасвим сигурно не указује на верско 
опредељење и етничку припадност или здравствено стање лица.

П: Да ли ће ИЦМП моје генетичке податке уступити некој трећој страни?

O: Учешће чланова породице у процесима тражења њихових најмилијих, укључујући и 
процесе који се заснивају на анализи ДНК, добровољно је и предмет је одговарајућег 
информисаног пристанка. Информисани пристанак подразумева то да су породице 
унапред информисане о сврси у коју ће њихови подаци да се користе. У складу 
с тим је у обрасцима за пристанак наведено да ће се генетички и други лични 
подаци обрађивати искључиво у сврху идентификације. Узорци уступљени ИЦМП-у 
користиће се искључиво у процесу идентификације и не могу се користити у било 
које друге сврхе.

 Уз недвосмислену сагласност ИЦМП-у, ваш профил може бити уступљен као доказ 
у кривичним поступцима против оптужених за ратне злочине, злочине против 
човечности или геноцид, итд. Ако не дате сагласност да се ти подаци уступају било 
коме, ваши генетички подаци (ваш профил ДНК) неће се уступати ниједној другој 
страни.

П: Како ИЦМП штити генетичке податке?

O:  ИЦМП генетичке профиле несталих лица и њихових породица сматра осетљивим 
подацима личне природе. Чувају се у сигурним базама података, а предузете су 
и различите мере предострожности да би се обезбедила адекватна заштита тих 
података.  

 Подаци достављени ИЦМП-у заштићени су на основу дипломатских привилегија 
и имунитета које ИЦМП ужива, што значи да их владине институције или друге 
организације не могу одузети или злоупотребити. ИЦМП-ов Правилник о обради и 
заштити података доступан је на: https://www.icmp.int/?resources=icmp-policy-on-
personal-data-processing-and-protection

https://www.icmp.int/?resources=icmp-policy-on-personal-data-processing-and-protection
https://www.icmp.int/?resources=icmp-policy-on-personal-data-processing-and-protection
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ИЦМП све пријављене информације 
доставља надлежним домаћим 
институцијама које затим проводе 
даљу истрагу да би проверили 
примљене информације. 

4. ДЕО
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4. ДЕО 
ИЦМП-ов Онлајн центар за 
упите о несталим особама 

ИЦМП-ов Онлајн центар за упите 
(ОЦзУ) доступан је на интернетској 
страници oic.icmp.int (oic.icmp.int/
bcs) и путем апликације (слика 1). 

Након приступања појавиће 
се страница на којој можете да 
прочитате о ОЦзУ, пријавите 
нестало лице, претражите податке 
о претходно пријављеним 
несталим лицима, доставите 
додатне информације или 
пријавите локацију гробнице 
(слика 2).

Слика 1

Слика 2
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Како претраживати ОЦзУ у 
потрази за информацијама о 
несталим лицима
Да бисте потражили информације 
о већ пријављеном несталом 
лицу (слика 3), кликом бирајте 
Упит о несталим особама и 
унесите име и презиме несталог 
лица. Унесите барем прва три 
слова и имена и презимена, иако 
ће пуно име и презиме дати боље 
резултате.  Претраживање није 
осетљиво на мала и велика сло
ва.                                                                                                                                                                                                                                  
Кликом бирајте “Претражи” да 
бисте видели резултате.

Резултат претраге може бити 
неколико имена и презимена, 
посебно ако сте унели непотпуно 
име и презиме или ако постоји 
неколико пријављених несталих 
лица с истим именом (слика 4).

Одабиром једног имена и 
презимена појавиће се део 
евиденције тог лица који је 
доступан јавности. Како бисте 
прецизније усмерили претрагу, 
упишите пуно име, презиме и име 
оца несталог лица.

Део евиденције несталог лица 
који је доступан јавности садржи 
име и презме и детаље о томе 
да ли је прикупљен довољан 
број узорака ДНК и податке 
о свим институцијама којима 
је ИЦМП доставио податке 
за идентификацију, ако је то 
примењиво.

Слика 3

Слика 4

Слика 5
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Ако је за евидентирано име 
и презиме наведено да је 
прикупљен довољан број 
референтних узорака, није 
потребно предузимати даље 
радње. ИЦМП пореди профиле 
ДНК изоловане из узорака које су 
уступиле породице с профилима 
ДНК изоловане из ексхумираних 
посмртних остатака (слика 6).

Ако је за евидентирано име 
и презиме наведено да није 
прикупљен довољан број 
референтних узорака, ИЦМП 
тражи информације о додатним 
члановима породице који би 
могли да уступе узорак ДНК. Ако 
имате такве информације, можете 
их доставити кликом на “Имам 
информације о овој несталој 
особи” (слика 7).

Како пријавити живог 
сродника несталог лица 
У овај образац уносите податке о 
сроднику (слика 8).

Након што попуните образац 
кликом бирајте “Пошаљи образац 
с подацима о сроднику”. Појавиће 
се потврда (слика 9). ИЦМП ће 
обрадити нове информације и 
организовати узимање узорака 
ДНК.

Слика 6

Слика 7

Слика 8

Слика 9
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Ако у бази података није 
евидентирано лице за које знате 
да је нестало, можете га пријавити 
кликом на “Пријави несталу особу” 
(слика 10).

Како пријавити нестало лице 
путем ОЦзУ 

Све рубрике у обрасцу (слика 11) 
морају бити попуњене. 

Слика 10

Слика 11
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Када попуните образац кликните 
“Пошаљите образац с подацима о 
несталој особи” (слика 12).

Појавиће се потврда. Сачувајте 
референтни број (слика 13).

Пријава локације 

Линк за Пријаву локације налази 
се на левој страни главног 
изборника ОЦзУ (слика 14).

За пријаву локације одаберите 
локацију на падајућој листи. 
Увећајте географску карту која ће 
се појавити и поставите означивач 
на локацију коју желите да 
пријавите; кликните дугме или 
дотакните на екрану ту локацију 
на карти. Увећајте карту да би 
се означивач налазио тачно на 
локацији коју желите да пријавите 
(слика 15).

Слика 12

Слика 13

Слика 14
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Унесите информације у рубрике 
испод карте (слика 15). 

Унос ваших личних података није 
обавезан -  ако желите можете да 
останете анонимни. 

Поднесите пријаву кликом на 
“Нисам робот”, а затим “Пошаљите 
образац с пријавом локације”

Појавиће се прозорчић с 
потврдом (слика 16).

Слика 15

Слика 16
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Домаће институције надлежне за 
решавање питања несталих лица: 
 
Инситут за нестала лица Босне и Херцеговине
Марка Марулића 2/ВИ 
71000 Сарајево
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
Тел: +387 33 246 550
Факс: +387 33 246 551
Е-маил: info@ino.ba 

Управа за заточене и нестале - Министарство 
хрватских бранитеља
Трг Невенке Топалушић 1 
10000 Загреб 
ХРВАТСКА
Тел: +385 1 2308759 
Факс: +385 1 6195951 
Е-маил: uznDr@branitelji.hr   

Комисија за нестала лица Косова 
Влада Косова
Трг Мајке Терезе
10000 Приштина
КОСОВО
Тел: + 383 38 200 14 672
Е-маил: kushtrim.gara@rks-gov.net 

Kомисија за нестала лица Црне Горе
Министарство рада и социјалног старања 
Римски трг 46 
81000 Подгорица 
ЦРНА ГОРА
Тел: +382 20 482 457
Е-маил: darka.dzabasan@mrs.gov.me 

Комисија за нестала лица Владе Републике 
Србије
Палата “Србија”
Булевар Михајла Пупина 2
11070 Београд 
СРБИЈА
Тел: +381 11 2142 133
Факс: +381 11 2132 627
Е-маил: komisijazanestalalica@gov.rs 

Удружења породица несталих лица Босне 
и Херцеговине:

Удружење “Мајке енклава Сребреница и 
Жепа”
Канцеларија у Сарајеву:
Недима Филиповића 17, 71000 Сарајево
Тел/Факс: +387 33 610 801
Тел: +387 33 522 266
Е-маил: srebrenica.zepa@bih.net.ba 

Kанцеларија у Поточарима: 
Поточари бб, 75430 Сребреница
Тел: +387 56 44 01 42

Удружење “Жене Сребренице” 
Кицељ 54, 75000 Тузла
Тел: +387 61 642 408, +387 61 957 067 
Е-маил: zenesrebrenice@yahoo.com 

Удружење “Жена Подриња”
Мала алеја 40, 71210 Илиџа
Тел: +387 33 623 779, +987 61 341 188
Е-маил: u.z.podrinja-bratunac@hotmail.com 

Удружење “Мајке Сребренице” 
Меморијални центар Поточари, 75430 
Сребреница
Тел: +387 61 552 327 
Е-маил: fazla.efendic@gmail.com 

Удружење породица заробљених и несталих 
лица опћине Зворник
Калесија горња бб, 75260 Калесија
Тел: +387 61 732 718
Е-маил: zv.udruzenje@gmail.com 

Удружење породица несталих опћине 
Калесија 
Сарајевска 38, 75260 Калесија
Тел: +387 61 678 870

Удружење породица несталих, насилно 
одведених и убијених Бошњака – Брчко
Босне Сребрене 16, 76100 Брчко 
Тел: +387  49 212 489, +387 62 338 222,+387  61 
151 119
Е-маил: udruzenjeubijenihbosnjakabdc@hotmail.
com 

Удружење породица српских несталих и 
погинулих бораца и цивила рата општине 
Брчко 
Цвијете Зузорић бр.9, 76100 Брчко
Тел: +387 65 745 207  
Е-маил: ljubica.zivanovic1959@yahoo.com 

OSTALE ADRESE I BROJEVI TELEFONA (Komisije i udruženja) 
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Удруга обитељи несталих, насилно одведених 
и убијених Хрвата Брчко дистрикта 
Сеоњаци бб, 76100 Брчко 
Тел: +387 63 484 479
Е-маил: udr.nestalihrvati@gmail.com 

Удруга обитељи убијених и несталих 
хрватских бранитеља – канцеларија у Орашју
Тел: +387 63 569 431

Удружење породица несталих бораца и 
цивила Семберије и Мајевице
Атинска 2, 76300 Бијељина
Тел: +387 55 210 614 
Факс: +387 55 322 741
Е-маил: semberijaimajevica@telrad.net 

Удружење породица несталих опћине Илијаш
Хашима Спахића 4, 71380 Илијаш
Тел: +387 61 223 183 
Е-маил: info@upnilijas.com 

Организација породица шехида, погинулих 
бораца и несталих особа „Врбања“ Котор 
Варош
Школска 13, 72270 Травник
Тел: +387 30 512 230, +387 61 403 890 
Е-маил: opszino.kotorvaros@hotmail.com 

Vitez Удружење породица шехида, погинулих 
бораца и несталих лица опћине Витез
Бранилаца Старог Витеза бб, 72250 Витез
Тел: +387 30 520 017
Е-маил: opsbpinl.vitez@gmail.com 

Удруга родитеља погинулих и несталих 
хрватских бранитеља у Домовинском рату – 
Витез
Хрватских бранитеља бб, 72250 Витез
Тел: +387 63 158 599

Удруга обитељи погинулих и несталих 
хрватских бранитеља – канцеларија у 
Травнику
Тел: +387 63 451 008 

Удружење хрватских страдалника 
“Грабовица ‘93”
Вуковарска 36, 88000 Мостар
Тел: +387 63 348 324
Е-маил: dreznjakjosip@gmail.com 

Удруга обитељи хрватских бранитеља 
погинулих и несталих у Домовинском рату 
опћине Бугојно
Кулина Бана 1, 70230 Бугојно
Тел: +387 63 040 455 
Е-маил: uopinbdr@gmail.com  

Удружење породица несталих опћине 
Вогошћа
Јошаничка 80, 71320 Вогошћа
Тел: +387 61 566 139
Е-маил: ema.cekic@yahoo.com 

Удружење “Истина Калиновик ‘92”
14. септембар 41, 71210 Илиџа
Тел: +387 61 548 710 
Е-маил: samir.vranovic@gmail.com 

Удружење за тражење заробљених и 
несталих из Хаџића
Хаџели 64, 71240 Хаџићи
Тел: +387 33 422 150
Е-маил: ferida.nisic@hotmail.com 

Удружење жртава рата “Фоча 92-95”
Филипа Вишњића 4, 73300 Фоча
Тел: +387 61 212 682
Е-маил: zrtveratafoca@gmail.com 

Удружење породица заробљених и несталих 
Бошњака “Прозор 95” Прозор-Рама
Краља Томислава бб, 88440 Прозор
Тел: +387 63 361 597 
Е-маил: upzinbprozor@gmail.com 

Савез удружења породица заробљених и 
несталих Републике Српске 
Атинска 2, 78000 Бања Лука, Бијељина?
Тел: +387 66 816 923
Е-маил: m.smilja@teol.net 

Републичка организација породица 
заробљених и погинулих бораца и несталих 
цивила Републике Српске 
Краља Алфонса XIII/11/I, 78000 Бања Лука
Тел: +387 51 216 460  
Е-маил: ropin@teol.net 

Организација “Кварт” 
Занатска 13, 79000 Приједор
Тел: +387 52 96 11 18
Е-маил: kvartprijedor@gmail.com 

Фондација за изградњу културе сјећања 
Занатска 13, 79000 Приједор
Е-маил: fondacijaiksprijedor@gmail.com
Ramulic.prijedor@gmail.com 

Родитељи убијене дјеце Приједора
Тел: +387 65 681 066
Е-маил: bacicfikret@hotmail.com 

Удружење приједорчанки Извор
Мухарема Суљановића 52, 79101 Приједор  
Тел: +387 52 215 635

Регионална координација удружења 
породица несталих с подручја бивше 
Југославије
Јошаничка 80, 71320 Вогошћа
Е-маил: regionalna.koordinacija@gmail.com  
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Удружења породица несталих лица из 
Хрватске:

Савез удруга обитељи заточених и несталих 
хрватских бранитеља 
Кнеза Мутимира 5, 10000 Загреб
Тел: + 385 1 4664 382; +385 91 4568 722
Е-маил: suoznhb@gmail.com

Заједница удруга хрватских цивилних 
страдалника из Домовинског рата Хрватске
Ткалчићева 33/приземље, 10000 Загреб
Тел: +385 1 4827 233 
Е-маил: zuhcsdr@gmail.com 

Удруга обитељи заточених и несталих 
хрватских бранитеља “”Хрватски Феникс” 
Кнеза Мутимира 5, 10000 Загреб
Тел: +385 1 3777 616, +385 99 3777 616
Е-маил: hrvatskifeniks@gmail.com  

Удруга дјеце погинулих и несталих хрватских 
бранитеља Домовинског рата 
Трг Хрватских бранитеља 1, 32000 Вуковар
Тел: +385 95 2011 991, + 385 91 242 7764
Факс: +385 32 335 677
Е-маил: udrugadjece.pnhb@gmail.com  

Удруга “Вуковарске мајке”
Кнеза Мутимира 5, 10000 Загреб
Тел: +385 1 4812912

Удруга “Против заборава”
Гајева 7, 10000 Загреб
Тел: +385 99 582 7562
Е-маил: marica.seatovic@gmail.com 

Удружења породица несталих лица на 
Косову:

Веће за координацију удружења породица 
несталих лица Косова 
Рустем Статовци 24, 10000 Приштина
Тел: +383 45 888 813
Е-маил: shpresadhekujtimi2003@hotmail.com 

Удружење породица “Ресурсни центар за 
нестала лица”
Лађа Калабриа, блок 1, први спрат, бр.14, 10000 
Приштина
Тел: + 383 (0) 38 728 337 
Е-маил: contact@missingpersonskosovo.org  

Удружење породица несталих лица 
“Фондација Кујтими”
Африм Житија NN, 40000 Митровица 
Тел: +383 44 235 410
Е-маил: fondacioni_kujtimi@yahoo.com  
sheremetademi@yahoo.com 

Удружење породица несталих лица 
“Shpresimi”
Бригада 123 НН, 23000 Сухарека
Тел: +383 44 229 234
Е-маил: hysniberisha48@gmail.com 

Удружење породица несталих лица “Мајчин 
позив”
Палата културе “Асим Вокши”, 50000 Ђаковица 
Тел: +383 44 189 148
E-mail: thirrjetenenave@yahoo.com 

Удружење породица несталих лица “27. 
април 1999 - Меја”
Палата културе “Асим Вокши”, 50000 Ђаковица 
Тел: +383 44 133 684
Е-маил: meje1999@hotmail.com 

Канцеларија за заробљена и нестала лица 
Наим Барлети НН, 50 000 Ђаковица
Тел: +383 44 123 187
Е-маил: zpbzh1@hotmail.com 

Удружење породица несталих лица “Нада и 
сјећање”
Хајрулах Зyми НН, 12000 Косово Поље
Тел: +383 44 888 813
Е-маил: thirrjetenenave@yahoo.com  

Удружење породица несталих лица Косова 
Иса Кастрати 102, 10000 Приштина
Тел: +383 44 181 260
Е-маил: haki.kasumi@hotmail.com 

Удружење породица несталих лица “Глас 
родитеља”
Оперативна зона Шалес, код Музеја НН, 40000 
Митровица
Тел: +383 49 454 029
E-mail: z.prinderve@yahoo.com 
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Удружење породица несталих лица 
“Kreshniku” Велика Круша
Велика Круша, 21080 Велика Круша, Призрен
Velika Kruša, 21080 Velika Kruša, Prizren
Тел: +383 44 356 833
Е-маил: shkreshniku@hotmail.com 

Удружење удовица Велике Круше
Вељезерит Хоти, 21080 Велика Круша, Призрен
Тел: +383 44 203 945
Е-маил: selami_hoti@hotmail.com 

Удружење породица несталих лица “26. март 
1999.”  Мала Круша
Мученика из Круше НН, 21080 Мала Круша, 
Призрен
Тел: +383 44 243 426
Е-маил: agronlimani@hotmail.com 

Удружење породица несталих лица “Звезде 
срца”
Уран Тинова, НН 70000 Урошевац
Тел: +383 44 155 229
Е-маил: muhaxheri.salih@gmail.com

Удружење породица несталих лица “Сећање”
Хисен Крејзију НН, 24000 Малишево 
Тел: +383 44 219 752
E-mail: ojq_kujtesa@hotmail.com 

Удружење породица несталих лица “Përkor” 
Илир Конушевци, бр.1, 11000 Подујево
Тел: +383 44 215 342
Е-маил: latifi_132@yahoo.com 

Канцеларија за заробљена и нестала лица
Скендер Реџепи НН, 32000 Клина
Тел: +383 44 232 577
Е-маил: ymer.merlaku@hotmail.com    

Удружење породица несталих лица “Брига”
Ходоновц НН, 62000 Каменица
Тел: +383 44 403 592
Е-маил: xhemilemorina@hotmail.com 

Удружење породица несталих лица  
“Сузе и нада”
Дом културе НН, 71000 Качаник 
Тел: +383 44 224 717
Е-маил: lotidheshpresa@hotmail.com 

Удружење породица несталих лица  
“Талац слободе”
Шеши Адем Јашари НН, 41000 Србица
Тел: +383 44 602 275
Удружење породица несталих лица “Мајчине 
сузе”
Улица Ђинољеве, улаз 2, бр. 6, 60000 Гњилане
Тел: +383 44 294 994
Е-маил: shaippireva@hotmail.com 

Удружење породица несталих лица 
“Мученици рата”
Вучитрн НН, 42000 Вучитрн
Тел: +383 45 360 342

Удружење породица несталих лица 
“Подизање гласа”
Шеши Адем Јашари НН, 41000 Србица
Тел: +383 44 195 113
Е-маил: Jahir_bejta@hotmail.com 

Удружење породица несталих лица “Дренас”
Фехми Љадровци НН, 13000 Глоговац
Тел: +383 44 284 936
Е-маил: livck.drenas@hotmail.com  

Удружење породица несталих лица 
“Породица и нада”
Скендер Реџепи НН, 32000 Клина
Тел: +383 44 616 992

Удружење породица киднапованих и 
несталих лица на Косову 
Десанке Максимовић НН, 10500 Грачаница
Тел: +386 49 519 003
Факс: + 381 38 64 357

Удружење породица киднапованих и 
несталих лица на Косову и Метохији – 
канцеларија у Митровици
Северна Митровица, 40000 Митровица
Тел/Факс: + 381 28 497033;
Е-маил: miloradudruzenje@gmail.com 

Удружење породица киднапованих и 
несталих лица на Косову и Метохији – 
канцеларија у Великој Хочи
Велика Хоча, 21000 Раховец
Тел/Факс: + 383 29 276784; Mob: + 383 64 
88011872
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Удружења породица несталих лица из 
Србије:

Удружење породица несталих и погинулих 
лица “Суза”
Ломина 4, 11000 Београд
Тел: +381 11 3621 542
Е-маил: suza.beograd@gmail.com 

Удружење родиТелја и породица ухапшених, 
заробљених и несталих лица бивше СР 
Југославије 
Лединачка 10 А, 21000 Нови Сад
Тел: +381 24 4556 046
Е-маил: milosbozin@yahoo.com 

Удружење породица киднапованих и 
несталих лица на Косову и Метохији – 
канцеларија у Београду 
Сремска бр. 6/4, 11000 Београд
Тел: +381 11 3285 025; +381 64 3390 159
Е-маил: udruzenjekidnest@yahoo.com 

Удружење породица киднапованих и 
несталих лица на Косову и Метохији – 
канцеларија у Краљеву
Хајдук Вељка бр.2/3, 36000 Краљево
Тел: + 381 36 315 123
Е-маил: brankica.antic64@hotmail.com   

Удружење породица киднапованих и 
несталих лица на Косову и Метохији – 
канцеларија у Нишу
Победина 66, Калча, И спрат, ламела Д, локал 
121, 18000 Ниш
Тел: + 381 18 515 140
Е-маил: info@nestali.org.rs 

Удружење породица страдалих на Косову од 
1998. до 2000. – канцеларија у Београду
Сремска бр. 6/4, 11000 Београд
Тел/Факс: + 381 11 276 8142
Е-маил: udruzenjekidnest@yahoo.com 

Удружење породица киднапованих и 
убијених на Косову и Метохији – канцеларија 
у Београду
Милутина Миланковића, бр. 25Б, 1000 Београд
Тел/Факс: + 381 11 3114 380; 
mob: + 381 64 0596194
Е-маил: udruzenjeubijenih@gmail.com 

Удружења породица несталих лица из 
Црне Горе:

Удружење “Црвени Божур” 
Мирошица 2, 85000 Сутоморе
Тел: +38268168515
Е-маил: zrtverata@live.com 

Више информација

Информације које се налазе у овом водичу 
представљене су тако да користе породицама 
лица несталих у сукобима на територији бивше 
Југославије. Водич не садржи све информације 
– тражење несталих је сложено питање и бројне 
институције су на различите начине укључене у 
тај процес. За више информација, контактирајте:

Међународна комисија за нестале особе (ИЦМП)
Алипашина 45а
71000 Сарајево, Босна и Херцеговина 
Тел: (+387) 33 280 800
Факс: (+387) 33 280 900
http://www.icmp.int  

ИЦМП све пријављене 
информације доставља 
надлежним домаћим 
институцијама које затим проводе 
даљу истрагу да би проверили 
примљене информације. Када су 
информације достављене путем 
Пријаве локације поткрепљене и 
оперативним сазнањима, домаћа 
институција надлежна за питање 
несталих лица покреће процес 
ископавања. 
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