
 
Република Србија 

ВИШИ СУД У ВАЉЕВУ 

I Су 1/16-36 

01.12.2016. године 

В а љ е в о 

 

На основу члана 38 став 2 Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“ бр. 

116/08, 104/09,101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13) у вези са чланом 28 став 3 и 4, 

чланом 30, чланом 139 ставом 1 и чланом 140 став 1 Судског пословника ( „Службени 

гласник РС“ бр. 110/09, 70/11, 19/12, и 89/13) Председник Вишег суда у Ваљеву судија 

Биљана Савић доноси:  

ПРАВИЛНИК О МИНИМУМУ АНОНИМИЗАЦИЈЕ 

ПОДАТАКА У СУДСКИМ ОДЛУКАМА  

Члан 1. 

Опште одредбе 
 

Овим правилником уређује се минимални начин замене и изостављања података 

у судским одлука (у даљем тексту: анонимизација) који се објављују или чине 

доступним јавности: 

1. објављивањем на интернет страници Вишег суда у Ваљеву у оквиру „Судска 

пракса“; 

2. објављивањем у публикацијама које суд издаје (билтенима, информаторима и 

сличним публикацијама); 

3. објављивањем, достављањем или чињењем доступним јавности на било који други 

начин, информација од јавног значаја у складу са Законом о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја. 

 

 

Члан 2. 

Судске одлуке на које се примењује Правилник 

Под судским одлукама, у смислу овог Правилника, подразумевају се све 

правноснажне и неправноснажне судске одлуке, у штампаном или електронском 

облику. 

Члан 3. 

Појам анонимизације података садржаних у судским одлукама 

Под анонимизацијом података у судским одлукама подразумева се замена или 

изостављање података о личности и других података, на начин да трећа страна која 

долази у посед судске одлуке не би могла да одреди лице на које се ти подаци односе. 
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Анонимизација података садржаних у судским одлукама не односи се на судске 

одлуке за које је изречена мера јавног објављивања. 

Члан 4.  

Подаци који нису предмет анонимизације 

 

 

1. Не анонимизују се подаци у судским одлукама који се односе на правна лица и 

државне органе, осим у случају када ови подаци доводе до откривања идентитета 

учесника у поступку. 

2. Не анонимизују се подаци о личности који се односе на: судије, судије 

поротнике, записничаре, јавне тужиоце и његове заменике, јавне правобраниоце 

и њихове заменике, пуномоћнике, браниоце и вештаке. 

3. Подаци о правосудним органима који су по закону надлежни за предузимање 

радњи и поступање, као што су: назив суда, број предмета, ознака списа, број и 

датум доношења одлуке, састав суда, имена судија (председника већа и чланова 

већа), записничара, назив осталих правосудних органа и подаци о идентитету 

њихових представника (јавних тужилаца и њихових заменика, јавног 

правобраниоца и његових заменика), органи који обављају полицијске послове 

и др.  

4. судске одлуке за које је посебним прописима одлучено да се јавно објаве у 

средствима информисања у изворном тексту. 

II ПОДАЦИ О ЛИЧНОСТИ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ АНОНИМИЗАЦИЈЕ 

Члан 5. 

Минимум стандарда анонимизације података о личности у судским одлукама 

Минимум стандарда анонимизације података о личности у судским одлукама 

обухвата замену или изостављање података на основу којих је могуће идентификовати 

учесника у судском поступку, као и података о лицу на основу чије идентификације би 

могао да буде откривен идентитет учесника. 

Лице на основу чије идентификације би могао да буде откривен учесник у 

поступку је сродник, пријатељ, комшија учесника у поступку, или друго физичко лице, 

односно правно лице на основу чијег би назива и седишта и пореско-

идентификационог броја било могуће идентификовати учесника у судском поступку. 

Од правила из ст. 1. овог члана, изузимају се подаци о учесницима у судском 

поступку: 

1. ако се ради о лицу чији су подаци у претходном поступку или у току трајања 
судског поступка већ били доступни јавности, укључујући и информације које је 
у вези са конкретним случајем саопштио надлежни државни орган односно 
представник надлежног државног органа; 

2. ако су такви подаци већ били објављени у медијима; 



 3 

3. ако су такве податке претходно јавности открили сами учесници у поступку; 

4. ако је учесник у поступку носилац државне односно јавне функције или је 

предложен да исту врши, а податак је од значаја за ту функцију. 

Члан 6. 

Подаци о личности који су предмет анонимизације 

 

Одлуке, односно сегменти судских одлука, објављују се по правилу у целини, 

али се подаци на основу којих је могуће идентификовати странке, њихове заступнике 

или пуномоћнике, сведоке, сроднике, блиска лица, суседе странака и слично. 

У судским одлукама анонимизирају се подаци о личности лица из чл. 5. ст. 1. 

овог Правилника који се односе на: 

 

1. име и презиме физичког лица; 

2. датум и место рођења; 

3. адреса (пребивалиште и боравиште физичког лица); 

4. ЈМБГ - јединствени матични број грађана; 

5. број личне карте, пасоша, возачке дозволе, регистарске ознаке возила или других 

личних исправа које би могле да доведу до откривања идентитета физичког 

лица - учесника у поступку, односно другог лица из чл. 5. ст. 1. овог Правилника; 

6. број телефона, односно e-mail или WEB адреса физичког лица односно други 

податак о личности који се односи на учесника у поступку односно друго лице из 

чл. 5. ст. 1. овог члана; 

7. и други подаци на основу којих лице може бити одређено или одредиво. 

 

Анонимизирају се изостављањем из образложења судских одлука поједини 

докази који представљају службену или пословну тајну и докази којима се задире у 

приватност учесника у поступку, а изостављени део означава тачкицама(…) или 

прикрива црном бојом. 

 

Анонимизација података садржаних у судским одлукама не односи се на судске 

одлуке за које је изречена мера јавног објављивања. 

Члан 7. 

Врсте података који се анонимизују у зависности од 

врсте предмета (посебни поступци) 

У одлукама из кривичних поступака према малолетницима анонимизују се 
подаци о малолетном лицу као учиниоцу кривичних дела, оштећеном, месту и времену 
кривичног догађаја. 

У одлукама донетим у поступцима у којима је према закону искључена јавност 

анонимизирају се поред података из чл. 6. ст. 1. тачка 1-7. овог Правилника и сви 
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подаци за које је законом, другим прописима и актима одређено да се чувају као 

тајна. 

У одлукама донетим у породичним, статусним предметима, предметима у 

којима су малолетници учиниоци кривичног дела или оштећени анонимизују се сви 

подаци из образложења судских одлука којима се задире у приватност учесника 

поступка. 

 

Члан 8. 

Делимично се анонимизују 

Не анонимизирају се подаци о правном лицу - јавном предузећу које обавља 

делатност од општег интереса и има монопол, уколико своју делатност обавља на 

подручју целе Републике и има већи број запослених, као што су нпр. ЈП 

Електропривреда Србије, ПТТ Србије, Србијашуме, Србија воде, Војводина воде, 

Нафтна индустрија Србије, ЈП Железнице Србије, Телефонија Србије, Војска Србије и 

др. 

III - НАЧИН И ТЕХНИКЕ АНОНИМИЗАЦИЈЕ 

Члан 9. 

Начин анонимизације 

Начин анонимизације из става 1. овог члана мора бити примењена 

конзистентно, тако да се идентитет физичког лица не може одредити. 
 

Подаци се анонимизирају изостављањем и/или заменом на унфициран начин 

одговарајућих података конкретне одлуке. Унфициран начин замене или брисање 

података, може бити различит за различите одлуке, али мора бити конзистентан 

(доследан) у конкретној одлуци. 

Члан 10. 

Анонимизација података у судским одлукама 

које постоје само у писаном облику 

Анонимизација података садржаних у судским одлукама које постоје само у 
писаном облику врши се изостављањем података. 

Изостављање података из ст. 1. овог члана врши се прекривањем црном бојом 

тако да се подаци који подлежу анонимизацији учине невидљивим, након чега се 

приступа фотокопирању или скенирању судске одлуке. 

Код изостављања имена и презимена задржава се ознака својства тог лица у 

поступку, уколико је исто наведено. 

Код изостављања бројчаних података и свих других података осим имена и 

презимена (е-mail адресе, кућне адресе, ЈМБГ.) задржава се ознака врсте тог податка, 

уколико је иста наведена. 
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Члан 11. 

Анонимизација података у судским одлукама 

које постоје у електронском облику 

Анонимизација података садржаних у судским одлукама које постоје у 

електронском облику врши се заменом података. 

Подаци се анонимизирају изостављањем и/или заменом на унфициран начин 

одговарајућих података конкретне одлуке. Унфициран начин замене или брисање 

података, може бити различит за различите одлуке, али мора бити конзистентан 

(доследан) у конкретној одлуци. 

Анонимизација бројчаних и свих других података осим имена и презимена (е-

mail адресе, кућне адресе, ЈМБГ...) врши се заменом са три тачке, при чему се задржава 

ознака врсте тог податка, уколико је иста наведена. 

IV - ЛИЦА КОЈА ВРШЕ АНОНИМИЗАЦИЈУ 

 

Члан 12. 

Лице које врши анонимизацију је лице које је одређено од стране судске управе 

да поступа са захтевима за прослеђивање судских одлука заинтересованим 

лицима. 

Судска одлука која се анонимизује доставља се лицу који врши 

анонимизацију у електронском облику погодном за компјутерску обраду. 

Уколико не постоји у електронском облику, судска одлука се доставља у писаном 

облику. 

Лице које врши анонимизацију у обавези је да поступа у складу са 

одредбама овог Правилника и да сачува копије изворних и анонимизованих судских 

одлука ради вођења јединстевне евиденције о свим анонимизованим судским 

одлукама. 

V - ОДНОС СА ДРУГИМ ПИСАНИМ АКТИМА 

Члан 13. 

Однос са другим писменима у судским списима 

Сва писмена која се налазе у судским списима анонимизију се на начин који је 

прописан за судске одлуке, при чему ће се водити рачуна да сви подаци у једном 

судском спису буду на идентичан начин анонимизовани. 

 



Milan 14.
ca cyucKHM OAJiyKa>ia apyror cy/ia

oAJiyxe ^oi-ieTe oa cTpane apyror cy/ja Koe ce Kopncre
pa3JaniH»eH>a CTaryca cyacKe o^iyne Koja ce anoHHMHsyje 6Hhe flociaB-teHe na
ai-ioHHMH3OBaibe jinuy - OAC-ibeity cyAa Koje je o/yiyKy

15.

Osaj IlpasHJinnK o anoHHMHSaUHJH no^araKa y cy^cKHM o/uiyKaMa H -
Koje ce oSjaBJLyjy na HnTepi-ieT CTpanHUH Bniner cy^a y BajLeBy y oKBHpy
,,Cy^CKa iipaKca" npHMeitHBahe ce 04 01. 12.2016.

Ofiaj npasujiHHK ce npiiMettyje noneB 03 /tana aoiioineH>a.

16.

HaKOH cTynaita na cuary npaBHJiiiMK o6jaBHTH na HnrepHeT cTpat-iHun BHiuer
cy,aa y Ba-tesy.

V BAJtEBY


