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На основу чл. 52.  Закона о уређењу судова и чл.  7 Судског 
пословника, Председник Основног суда у Кикинди, доноси 

ПРАВИЛНИК О ЗАМЕНИ И ИЗОСТАВЉАЊУ
(ПСЕУДОНИМИЗАЦИЈИ И АНОНИМИЗАЦИЈИ)

ПОДАТАКА У СУДСКИМ ОДЛУКАМА

ЧЛ. 1. 

Овим Правилником уређује се анонимизација и псеудонимизација 
података у судским одлукама Основног суда у Кикинди које се обљављују или 
чине доступним јавности на било који начин. 

Чл. 2. 

Под судским одлукама у смислу овог Правилника подразумевају се 
све одлуке донете пред овим судом. 

Чл.3

Под псеудонимизацијијом  и  анонимизацијом  података  у  судским 
одлукама  подразумева  се  замена  и   изостављање  података  о  личности  и 
других података, тако да не може да се идентификује лице на које се ти подаци 
односе. 

Чл. 4. 

Не псеудонимизирају се и не анонимизирају се подаци у судским 



одлукама о државним органима, органима територијалне аутономије и локалне 
самоуправе, јавним предузећима и другим правним лицима, чији су оснивачи 
држава,  територијалне  аутономије  и  локалне  самоуправе,  као  ни  подаци  о 
личности  које  се  односе  на  судије,  судије  поротнике,  записничаре,  Јавне 
тужиоце  и  њихове  заменике,  Државне  правобраниоце  и  њихове  заменика, 
судске  вештаке,  судске  тумаче  и  преводиоце,  Јавне  бележнике,  јавне 
извршитеље, пуномоћнике и браниоце-адвокате. 

Чл.5. 

Лице  на  основу  чијих  личних  података  би  могао  да  буде 
идентификован  учесник  у  поступку  је  сродник,  пријатељ,  сусед  или  друго 
физичко  или  правно  лице,  на  основу чијег  би  се  наслова  и  седишта  могао 
идентификовати учесник у судском поступку. 

Чл. 6. 

У судским одлукама псеудонимизирају се и анонимизирацју подаци 
о личности који се односе на :

1. име, предзиме,надимак физичког лица, 
2. датум и место рођења,
3. адресу, 
4. ЈМБГ,
5. број личне карте, пасоша, возачке дозволе, рег. ознаке возила, 

или  друге  личне  исправе  и  мрежни  подаци  који  би  могли  да  доведу  до 
откривање идентитета учесника у поступку,

6.  биометријске  податке,  генетске  податке  и  податке  о 
здравственом стању 

7. друге податке на основу којих лице може бити идентификовано. 

Не замењују се  и  изостављају подаци о  учесницима у  поступку 
када  оправдани  интерес  јавности  претеже  у  односу  на  заштиту  лица,  а 
нарочито у  кривичним поступцима који  се  воде против лица окривљених за 
извршење кривичних  дела,  против  човечности  и  других  добара  заштићених 
међународним  правом,  кривичних  дела  организованог  криминала,  прања 
новца, трговине људима и др. 

Чл. 7. 

У  одлукама  грађанске  области,  псеудонимизирају  се  и 
анонимизирају  се  подаци  о  странкама-физичким  лицима,  њиховим 
пуномоћницима  који  нису  адвокати,  законским  заступницима,  умешачима, 
приватним предузетницима, извршним повериоцима и извршним дужницима, 
ако су физичка лица, оштећенима, предлагачима, противницима предлагача, 
ако  су  физичка  лица,  оставиоцима,  наследницима,  сведоцима,  сродницима, 
блиским лицима и суседима странка. 



Чл. 8. 

У  одлукама  из  квиричне  области  ,  псеудонимизирају  се  и 
анонимизирају  се  подаци  о  оштећеном  као  тужиоцу,  приватном  тужиоцу, 
оштећеном, пуномоћнику, законском заступнику странке, сроднику, пријатељу и 
суседу  странке,  осим  ако  се  ради  о  осуди  за  кривична  дела  за  која  је 
правоснажном пресудом изречена  казна  затвора  од  најмање три  године,  за 
кривична дела против човечности и других добара заштићених међународним 
правом и за кривична дела организованог криминала. 

Чл. 9.

У одлукама донети у породичним и статусним предметима у којима 
су  малолетници  учесници   поступка,  замењује  се  и  изостављају  подаци  из 
образложења којима се задире у приватност учесника поступка.

Чл. 10. 

Псеудонимизација и анонимизација података садржаних у судским 
одлукама које постоје 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 ознака својства лица 
у поступку ако је оно наведено. 

Свако  следеће  име  и  презиме  лица  замењује  се  са  друга  два 
велика слова, азбучним редоследом слова. 

Псеудонимизација  и  анонимизација  бројчаних  у  других  података 
врши се заменом са три тачке, при чему се задржава ознака врсте тог податка 
уколико је наведена. 
 

Чл. 11. 

Псеудонимизација и анонимизација података садржаних у судским 
одлукама  које  постоје  само  у  писаном  облику,  врши  се  изостављањем 
података. 

Изостављање података врши се прекривањем црном бојом након 
чега се приступа фотокопирању или скенирању судске  одлуке. 

Код изостављања имена и презимена задржава се ознака својства 
тог лица у поступку, ако је наведено, као и ознаке бројчаних и других података 
уколико су наведени. 

Чл. 12. 

Председник  суда   годишњим  рапосредом  послова  одређује 



судијског  помоћника  који  ће  за  текућу  годину  да  врши  послове 
псеудонимизације и анонимизације. 

О псеудонимизираним и анонимизираним судским одлукама води 
се јединствена евиденција.

Чл.13.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
на огласној табли суда, а примењује се од 01.04.2017.године. 

                                                               Председник Основног суда 

Наташа Иветић


