
       
Република Србија 
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НОВОМ САДУ 
Посл. бр. Су- II-17-1/11-1 
Дана: 05.01.2011. године 
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 На основу чл. 38. ст. 2. Закона о уређењу судова (,,Сл. гласник 
РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010) у вези са чл. 28 ст. 3. и 4., чл. 
30., чл. 139. ст. 1.  и чл. 140. ст. 1 Судског пословника (,,Сл. гласник 
РС“, бр. 110/09), вршилац функције председника Апелационог суда 
у Новом Саду, судија Слободан Надрљански, доноси: 
 
 

ПРАВИЛНИК 
О ЗАМЕНИ И ИЗОСТАВЉАЊУ (АНОНИМИЗАЦИЈИ) 

ПОДАТАКА У СУДСКИМ ОДЛУКАМА 
 
 

Опште одредбе 
 

Члан 1 

Одлуке Апелационог суда у Новом Саду објављују се у целини на 
Интернет страници Апелационог суда у Новом Саду, али се 
одређени подаци, замењују или изостављају (у даљем тексту: 
анонимизација). 

Овим правилником утврђује се:  

1. врста података који се замењују и изостављају из одлука 
Апелационог суда у Новом Саду – односно одлука које се 
доносе у оквиру: грађанског одељења, одељења за радне 
спорове, кривичног одељења и одељења за кривичне 
поступке према малолетницима – а које се објављују на 
интернет страници суда, 

2. начин замене и изостављања података као и упутство за 
анонимизацију одређених података у одлукама Апелационог 



суда у Новом Саду које се објављују на Интернет страници 
овог суда у оквиру линка "Судска пракса".  

 

Врсте података који се замењују или изостављају 
(анонимизација) 

Члан 2 

У одлукама из грађанске области анонимизирају се подаци о: 

1. странкама (физичким и правним лицима, учесницима којима 
својство странке признаје посебан закон или суд), њиховим 
пуномоћницима (адвокатима, адвокатским приправницима, 
запосленима код адвоката и другим физичким лицима), законским 
и статутарним заступницима, старатељима, привременом 
заступнику, акционарима, члановима друштва и са њима 
повезаним лицима, представницима (члановима управног одбора, 
страним представницима у стечају, представницима запослених и 
сл.), умешачима, стечајним повериоцима и стечајним дужницима, 
привредним субјектима, приватним предузетницима, извршним 
повериоцима и извршним дужницима, оштећенима, предлагачима 
и противницима предлагача, оставиоцима, наследницима, 
сведоцима, сродницима, блиским лицима и суседима странака, 
судским вештацима, судским тумачима, социјалним радницима, 
психолозима, лекарима и др.; 

2. странци која се у поступку појављује као: државни орган, орган 
територијалне аутономије и локалне самоуправе, установа 
(универзитет, факултет, школа, дечији вртић, болница, клиника, 
позориште, музеј, институт и др.), јавно предузеће, удружење, 
синдикат и физичко лице које је представник државног органа, 
јавног предузећа, удружења или синдиката. 

Члан 3 

У одлукама из области радног права анонимизирају се подаци о: 

1. странкама (физичким и правним лицима, учесницима којима 
својство странке признаје посебан закон или суд), заинтересованом 
лицу, противној страни, жалиоцу, вештаку, сведоку, тумачу, 
пуномоћнику, законском заступнику, привременом заступнику, 



заједничком пуномоћнику, службеном лицу, синдикату, удружењу, 
групи грађана, установама и др. 

2. странци која се у поступку појављује као: државни орган, орган 
територијалне аутономије и локалне самоуправе, установа 
(универзитет, факултет, школа, дечији вртић, болница, клиника, 
позориште, музеј, институт и др.), јавно предузеће, удружење, 
синдикат и физичко лице које је представник државног органа, 
јавног предузећа, удружења или синдиката. 

Члан 4 

У одлукама из области кривичног права анонимизирају се подаци о: 

1. осумњиченом, окривљеном, оптуженом, осуђеном, оштећеном 
као тужиоцу, приватном тужиоцу, оштећеном, сведоку, преводиоцу, 
браниоцу, пуномоћнику (адвокату или другом физичком лицу), 
стручном лицу, законском заступнику странке, сродницима, 
блиским лицима и суседима странака, месту и времену критичног 
догађаја; 

2. службеним лицима који у поступку предузимају службене радње - 
као што су судски вештаци, судски тумачи, социјални радници, 
психолози, лекари, дефектолози и др. 

Члан 5 

 У одлукама које се доносе у кривичним поступцима према 
малолетницима анонимизирају се подаци о: 

1. малолетном лицу као учиниоцу кривичних дела, оштећеном као 
тужиоцу, приватном тужиоцу, оштећеном, сведоку, преводиоцу, 
браниоцу, пуномоћнику (адвокату или другом физичком лицу), 
стручном лицу, законском заступнику и старетељу  малолетног 
учиниоца кривичног дела, сродницима, блиским лицима и 
суседима странака, месту и времену критичног догађаја ; 

2. службеним лицима који у поступку предузимају службене радње - 
као што су судски вештаци, судски тумачи, социјални радници, 
психолози, лекари, дефектолози и др. 

 

 



Члан 6 

Не анонимизирају се подаци о правном лицу - јавном предузећу 
које обавља делатност од општег интереса и има монопол, као што 
су: 

1. ЈП Електропривреда Србије 

2. ПТТ Србије 

3. Србијашуме 

4. Србијаводе 

5. Војводина воде 

6. Нафтна индустрија Србије 

7. ЈП Железнице Србије 

8. Телеком Србија и др. 

 

Начин анонимизације података у судским одлукама 

Члан 7 

Подаци који се у одлукама Апелационог суда у Новом Саду 
анонимизирају а односе се на физичка и правна лица наведена  у 
члановима 2., 3., 4. и 5. као и место и време догађаја су следећи: 

1. име и презиме физичког лица, 

2. назив и седиште правног лица, државног органа, органа 
територијалне аутономије и локалне самоуправе, установе, јавног 
предузећа, удружења, синдиката, 

3. адреса физичког и правног лица (боравишта, пребивалишта, 
седишта), 

4. датум и место рођења физичког лица, 

5. ЈМБГ - јединствени матични број грађана, 



6. ПИБ - порески идентификациони број, 

7. број личне карте, пасоша, возачке дозволе, регистарске ознаке 
возила, или других личних докумената, 

8. е-маил или wеб адреса физичког и правног лица, 

9. назив места, улица и број, време односно датум критичног 
догађаја. 

Поједини докази који представљају службену или пословну тајну и 
докази којима се задире у приватност учесника у поступку, 
анонимизирају се изостављањем из образложења судских одлука, а 
изостављени део означава тачкицама (...) или прекрива црном бојом. 

 

Члан 8 

Не 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 анонимизирају се судске одлуке за које је по посебним 
прописима одлучено да се јавно објаве у средствима информисања 
у изворном тексту. 

Упутство о начину анонимизације 

Члан 9 

Наведени подаци се анонимизирају изостављањем и заменом - 
иницијалима и интерпункцијским знацима, па се тако: 

1. речи од којих се састоји име и презиме, замењују се иницијалима - 
великим почетним словима са тачком (Ненад Јанковић - Н. Ј.), а ако 
има више лица са истим иницијалима уз сваки се додаје редни број - 
без тачке ( Н. Ј. 1; Н. Ј. 2...) 



2. називи правних лица, привредних субјеката, удружења и сл. 
замењују се великим почетним словом - иницијалом речи која чини 
назив и скраћеном ознаком облика привредног субјекта са тачкама 
("Слога" АД - С. а.д.; Јавно комунално предузеће " Београд" - Јавно 
комунално предузеће Б.; Компанија "Дунав осигурање" - Компанија 
Д.о.;) 

3. називи државних органа, органа територијалне аутономије и 
локалне самоуправе или установе замењују се једном речју која 
означава правни облик тог органа, односно иницијалом ако се назив 
означен наводницима (Републички хидрометеоролошки завод - 
завод; Основна школа "Бранко Радичевић” - школа Б.Р.; Град 
Београд - Град Б.) 

4. адреса и место рођења замењују се тако што се назив места 
замењује почетним великим словом из назива места са тачком, а 
улица, број и друге ознаке изостављају. У случају да се назив места 
састоји из више речи оне се замењују почетним словима са тачкама, 
а ако су за више места почетна слова иста, разликовање се врши 
додавањем редних бројева уз иницијале (Београд - Б.; Нови Сад - 
Н.С.; Београд, Бор - Б.1, Б.2) 

5. е-маил и wеб адреса замењују се тачкицама (е-маил 
PetarPetrovic@pietro.co.rs. - е-маил...; www.cet.co.rs. - www...) 

6. јединствени матични број грађана наведен у тексту судске одлуке 
замењује се ознаком - ЈМБГ са тачкицама (ЈМБГ: 1112950567890 - 
ЈМБГ...) 

7. бројеви личних докумената – личне карте, пасоша, возачке и 
саобраћајне дозволе и других личних докумената -  наведени у 
тексту судске одлуке изостављају с тим што се наводи врста 
документа а број замењује тачкицама (лична карта број Л-111222 - 
лична карта ...) 

8. подаци о регистарском броју возила - бројчани део регистарске 
ознаке замењује тачкицама (БГ 32-41 - БГ...) 

9. датум рођења замењује се тачкицама (датум рођења...; рођен...) 

10. назив места, улица, број и време критичног догађаја замењују се 
тако што се назив места замењује почетним словом места уз 



додавање тачкица, улица, број и друге ознаке се изостављају као и 
датум. 

Члан 10 

Овај правилник о замени и изостављању података у судским 
одлукама - анонимизацији судских одлука које се објављују на 
Интернет страници Апелационог суда у Новом Саду у оквиру 
линка "Судска пракса" примењиваће се од 01.01.2011. године.  

 

       В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА 

       СЛОБОДАН НАДРЉАНСКИ 

 
 

 


