Р Е П У Б Л И К А С Р Б И ЈЕ
ПРЕКРШАЈНИ СУД У ПРОКУПЉУ
СУ II-14 1/17
Дана 01.02.2017.године
ПРОКУПЉЕ

На основу члана 52. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр. 116/08... 113/17), члана 12.
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС бр. 120/04...
36/2010) и чланова 58. став. 3 и 4. Судског пословника („Службени гласник РС“, бр. 110/2009...
77/2016), председник Прекршајног суда у Прокупљу, Слађана Драшковић, доноси:
ПРАВИЛНИК
о замени и изостављању (анонимизацији) података у судским одлукама
Опште одредбе
Члан 1.
Овим правилником уређује се начин замене и изостављања података у судским одлукама (у даљем
тексту: анонимизација), које се објављују на званичној интернет презентацији овог суда.
Одлуке Прекршајног суда у Прокупљу објављују се у целини на званичној интернет презентацији
Прекршајног суда у Прокупљу, али се подаци о странкама, њиховим заступницима или
пуномоћницима, на основу којих их је могуће идентификовати, замењују или изостављају.
Подаци који се анонимизирају
Члан 2.
У одлукама се замењују или изостављају (анонимизирају) подаци:
1. име и презиме физичког лица;
2. назив и седиште правног лица, установе, удружења, синдиката;
3. адреса (боравишта, пребивалишта, седишта);
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 докумената;
8. електронска или друга интернет адреса за контакт.
Анонимизирају се изостављањем из образложења судских одлука поједини докази који су означени
степеном тајности и докази којим се задире у приватност учесника у поступку, а изостављени део
означава се тачкицама (...) или прекрива црном бојом.
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-2Подаци који се не анонимизирају
Члан 3.
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 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 анонимизирају се судске одлуке за које је посебним прописима одлучено да се јавно објаве у
средствима јавног информисања у изворном тексту.
Начин анонимизације
Члан 4.
Подаци се анонимизирају изостављањем и заменом - иницијалима и интерпункцијским знацима, тако
да се:
1. Речи од којих се састоји име и презиме замењују иницијалима – великим почетним словима са
тачком (Петар Петровић ~ П. П.), а ако има више лица са истим иницијалима уз сваки се додаје редни
број - без тачке ( П. П. 1; П. П. 2...);
2. Називи правних лица, привредних субјеката, удружења и сл. замењују 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.;);
4. Адреса и место рођења замењују 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. Електронска или друга интернет адреса за контакт се замењују тачкицама (е-mail Petar
Petrovic@pietro.co.yu ~ е-mail ...; www.cet.co.yu ~ www...);
6. Јединствени матични број грађана наведен у тексту судске одлуке замењује ознаком ~ ЈМБГ са
тачкицама (ЈМБГ: 1112950567890 ~ ЈМБГ...);
7. Бројеви осталих 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 тачкицама (датум рођења...; рођен...).

-3Начин анонимизације података у штампаној форми
Подаци који подлежу анонимизацији и који су у штампаној форми анонимизирају се на тај начин што
се подаци прекривају црном или другом бојом пре објављивања.
Лице које врши анонимизацију
Члан 5.
Лице које врши анонимизацију дужно је да поступа у складу са овим Правилником и да сачува копију
изворних и анонимизираних одлука.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 6.
Правилник о замени и изостављању (анонимизацији) података у судским одлукама примењиваће се од
дана доношења.
ПРЕДСЕДНИК
ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У ПРОКУПЉУ
Слађана Драшковић

Истакнуто на огласној табли суда ________________________

Скинуто са огласне табле суда _______________________

