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Београд
На основу члана 52. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“,
бр.116/08,104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11,101/13, 40/15,106/15, 13/16, 108/16, 113/17,
65/18, 87/18 и 88/18), и члана 7. у вези са чланом 28 и 139 Судског пословника („Службени
гласник РС“, бр.110/2009, 70/2011, 19/12, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15, 39/16, 56/16, 77/16,
16/18 и 78/18), председник Управног суда доноси
ПРАВИЛНИК
о замени и изостављању (псеудонимизацији и анонимизацији1) података у судским
одлукама
Опште одредбе
Члан 1.
Овим Правилником уређује се начин замене и изостављања података у судским
одлукама (у даљем тексту: псеудонимизација и анонимизација), који се објављују или чине
доступним јавности (база судске праксе на званичној интернет презентацији суда, билтени
судске праксе и друге публикације), у складу са законом којим се уређује обрада података о
личности.
Одлуке Управног суда објављују се у целини на званичној интернет презентацији
Управног суда, али се подаци о странкама, чији је идентитет утврђен или се може утврдити
упоређивањем са другим доступним подацима, замењују и изостављају. 2

1

Анонимизација је потпуно уклањање свих личних података, података о догађајима, доказима изведеним
судским радњама.
Псеудонимизација је обрада личних података да се више не могу приписати одређеном лицу без употребе
додатних информација, у смислу члана 4. став 1. тачка 5. Уредбе ЕУ 2016/679 Европског Парламента и
Савета од 27. априла 2016. године о заштити појединаца у вези са обрадом личних података и о слободном
кретању таквих података, Сл. Лист ЕУ Л 119/1 од 04. маја 2016. године.
2

Преамбула у делу (26) Уредбе ЕУ 2016/679 која се односи на начела заштите података за лица чији је
идентитет утврђен или се може утврдити (упоређивањем са другим подацима), у вези заштите појединаца
псеудонимизацијом.

Судске одлуке на које се примењује Правилник
Члан 2.
Правилник се примењује на судске одлуке у електронској и штампаној форми.
Појам анонимизације и псеудонимизације података у судским одлукама
Члан 3.
Под псеудонимизацијом и анонимизацијом података у судским одлукама подразумева
се замена и изостављање података о личности и других података, тако да се не може
идентификовати лице на које се ти подаци односе.
Псеудонимизација и анонимизација података не односи се на судске одлуке за које је
изречена мера јавног објављивања, осим ако се тиме не би повредила права трећих лица.
Подаци који се не псеудонимизују и анонимизују
Члан 4.
Не псеудонимизују и анонимизирају се 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, републичког јавног
правобраниоца и његових заменика), органи који обављају полицијске послове и др.
Не псеудонимизују и анонимизирају се подаци о државним органима, органима
аутономне покрајине, јединицама локалне самоуправе, предузећима и другим организацијама
са јавним овлашћењима која су им поверена, као и подаци који су већ објављени и доступни.
Не псеудонимизују и анонимизирају се судске одлуке за које је посебним прописима
одлучено да се јавно објаве у средствима јавног информисања у изворном тексту.
Не псеудонимизују и анонимизирају се подаци о учесницима у поступку када
оправдани интерес јавности да зна претеже у односу за заштиту идентитета физичког лица.
Подаци који су предмет псеудонимизације и анонимизације
Члан 5.
У одлукама се псеудонимизирају или анонимизирају подаци:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

име и презиме физичког лица;
назив и седиште правног лица, установе, удружења, синдиката;
адреса (боравишта, пребивалишта, седишта);
датум и место рођења;
ЈМБГ – јединствени матични број грађана;
ПИБ – порески идентификациони број;
број личне карте, пасоша, возачке дозволе, регистарске ознаке возила, или

других личних докумената;
8. електронска или друга интернет адреса за контакт.
У одлукама се псеудонимизирају или анонимизирају подаци о странкама (физичким
лицима), њиховим пуномоћницима који нису адвокати, законским и статутарним
заступницима, акционарима, члановима друштва и са њима повезаним лицима,
представницима (члановима управног одбора, страним представницима у стечају,
представницима запослених и сл.), приватним предузетницима, извршним повериоцима и
извршним дужницима ако су физичка лица, оштећенима, оставиоцима, наследницима,
сведоцима, сродницима, блиским лицима и суседима странака.
Псеудонимизирају и анонимизирају се изостављањем из образложења судских одлука
поједини докази који су означени степеном тајности и подаци о доказима којима се задире у
приватност учесника у поступку, а изостављени део означава се тачкицама (...) или прекрива
црном бојом.
Начини и технике псеудонимизације и анонимизације
Члан 6.
Псеудонимизација и анонимизација података садржаних у судским одлукама у
електронском облику врши се заменом података.
Псеудонимизација и анонимизација имена и презимена врши се заменом са два иста
велика слова, при чему се задржава својство тог лица у поступку, ако је исто наведено (АА...).
Свако следеће име и презиме лица које је наведено у судској одлуци, замењује се са
друга два велика слова, азбучним редоследом слова (АА, ББ...).
Псеудонимизација и анонимизација бројчаних и свих других података осим имена и
презимена (електронске адресе, кућне адресе, ЈМБГ..) врши се заменом са три тачке (…), при
чему се задржава ознака врсте тог података, уколико је иста наведена.
Начин псеудонимизације и анонимизације података из судских одлука у
штампаној форми
Члан 7.
Псеудонимизација и анонимизација података садржаних у судским одлукама које
постоје само у писаном облику врши се изостављањем података.
Изостављање података из става 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 податка и свих других података осим имена и презимена
(електронске адресе, кућне адресе, ЈМБГ...) задржава се ознака тог података, уколико је иста
наведена.

Лице које врши анонимизацију
Члан 8.
Лице које врши анонимизацију дужно је да поступа у складу са овим Правилником и
да сачува копију изворних и псеудонимизираних и анонимизираних одлука.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 9.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о замени и
изостављању (анонимизацији) података у судским одлукама Су I-1 202/15 од
10.08.2015.године.
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ СУДА
Судија Јелена Ивановић

