РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
I Су. бр. 2/10-82
Дана 27. августа 2010. године
БЕОГРАД
На основу члана 38, став 2. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“,
бр. 116/08, 104/09), у вези са чланом 28, став 3. и 4, чланом 30, чланом 139, став 1. и
чланом 140, став 1. Судског пословника („Службени гласник РС“, бр. 110/09)
вршилац функције председника Апелационог суда у Београду, судија Радмила
Драгичевић Дичић доноси:
ПРАВИЛНИК
О МИНИМУМУ АНОНИМИЗАЦИЈЕ СУДСКИХ ОДЛУКА
Опште одредбе
Члан 1.
Овим правилником уређује се минимални начин замене и изостављања
података у судским одлукама (у даљем тексту: анонимизација) који се објављује на
интернет страници Апелационог суда у Београду, у оквиру „Судске праксе“, као и у
оквиру сегмента који се односи на компјутерско вођење регистра судске праксе
истог суда.
Члан 2.
Одлуке које се објављују на интернет страници и у регистру праксе овог суда,
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, као и службених особа чије учествовање у
поступку представља извршавање службене дужности (судски вештак, судски тумач,
социјални радник, психолог, педагог, лекар и др.) замењују или изостављају на
конзистентан начин.

на:

Начин анонимизације
Члан 3.
У одлукама се анонимизирају подаци за физичка и правна лица која се односе
1. име и презиме физичког лица
2. назим и седиште правног лица, државног органа, органа територијалне
аутономије и локалне самоуправе, установе, јавног предузећа,
удружења, синдиката
3. адреса (боравиште, пребивалиште и седиште)
4. датум и место рођења
5. ЈМБГ – јединствени матични број грађана
6. ПИБ – порески идентификациони број
7. број личне карте, пасоша, возачке дозволе, регистарске ознаке возила,
или других личних исправа

8. Е – mail или WEB адреса
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.
Не подлежу анонимизацији
Члан 4.

Не анонимизују се;
1. 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 пргана и подаци о
идентитету њихових представника (јавних тужилаца и њихових заменика,
јавног правобраниоца и његових заменика), органи који обављају полицијске
послове и др.
2. судске одлуке за које је посебним прописима одлучено да се јавно објаве у
средствима информисања у изворном тексту.
Делимично се анонимизују
Члан 5.
Не анонимизују 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, Србијаводе, Војводина воде,
Нафтна индустрија Србије, ЈП Железнице Србије, Телефонија Србије, Војска Србије
и др.
Упутство о начину анонимизације
Члан 6.
Подаци се анонимизирају изостављањем и/или заменом на унфициран начин
одговарајућих података конкретне одлуке.
Унифициран начин замене или брисања података, може бити различит за
различите одлуке, али мора бити конзистентан (доследан) у конкретној одлуци.
Члан 7.
Одлуке које се анонимизују, достављају се лицу које врши анонимизацију у
дигиталној форми, погодној за компјутерску обраду.
Лице које вршпи анонимизацију, обавезно је да поступа по овом правилнику,
као и да сачува копију изворних и анонимизованих одлука.
Члан 8.
Овај правилник се примењује почев од 1. септембра 2010. године.
В. Ф. ПРЕДСЕДНИКА
АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ
СУДИЈА
Радмила Драгичевић - Дичић

