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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

ТУЖИЛАШТВО  

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

A бр. 82/19 

20.03.2019. године 

Б е о г р а д 

НТ 

  

 

 

 

 На основу члана 34 Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС“ бр. 

116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 101/11, 38/12, 121/12, 101/13, 111/14, 117/14, 106/15, 63/16 

– Одлука УС), члана 2 и члана 71 ст.2 Правилника о управи у јавним тужилаштвима 

(„Службени гласник РС“ бр. 110/2009, 87/2010, 5/2012, 54/2017, 14/2018), члана 14 

Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС 

бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010), члана 4 и члана 13 Закона о заштити података 

о личности („Службени гласник РС“ бр. 97/08, 104/09, 68/12 – одлука УС и 107/12), 

тужилац за ратне злочине доноси: 

 

 

ПРАВИЛНИК  

О АНОНИМИЗАЦИЈИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ У ОПУЖНИЦАМА 

ТУЖИЛАШТВА ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

 

Општа одредба  

 

Члан 1. 

 

 Овим Правилником уређује се анонимизација података о личности садржаних у 

оптужницама Тужилаштва за ратне злочине (у даљем тексту: Тужилаштва) које се 

објављују или чине доступним јавности, у складу са законом којим се уређује обрада 

података о личности: 

 

- на интернет страници Тужилаштва, у оквиру одељка „оптужнице“ и 

„предмети“, као и на почетној интернет страници Тужилаштва; 

- објављивањем у публикацијама које Тужилаштво издаје (информатор о раду 

и слично); 

- објављивањем или чињењем доступним јавности на било који други начин. 

   

 Оптужнице које су потврђене од стране суда, као и оптужнице преузете од 

других надлежних тужилаштава, у писаном или електронском облику, објављују се по 

правилу, у целини, на интернет страници Тужилаштва за ратне злочине, али се подаци 

на основу којих је могуће идентификовати окривљене, оштећене, њихове законске 

заступнике, сведоке, сроднике, блиска лица, суседе и слично, замењују или изостављају 

на доследан начин. 
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Појам анонимизације података садржаних у оптужницама 

 

Члан 2. 

 

 Под анонимизацијом података о личности у смислу овог Правилника, 

подразумева се замена или изостављање података о личности и других података, на 

начин да трећа страна која долази у посед оптужнице не би могла да идентификује лице 

на које се ти подаци односе. 

 

 

Подаци који нису предмет анонимизације 

 

Члан 3. 

 

 

У оптужницама се не анонимизирају подаци о личности који се односе на јавне 

тужиоце и њихове заменике, тужилачке помоћнике, државне службенике и 

намештенике запослене у јавном тужилаштву, вештаке, тумаче, преводиоце и адвокате 

као пуномоћнике и браниоце. 

 

Не анонимизирају се подаци о личности у оптужницама који се односе на правна 

лица и државне органе, осим у случају када ови подаци доводе до откривања 

идентитета учесника у поступку. 

 

 

Минимум стандарда анонимизације података 

 о личности у оптужницама 

 

Члан 4. 

 

 Минимум стандарда анонимизације података о личности у оптужницама 

Тужилаштва обухвата замену и изостављање података на основу којих је могуће 

идентификовати учесника у кривичном поступку (у даљем тексту-у поступку), као и 

података о лицу на основу којих би могао да буде откривен идентитет учесника у 

поступку. 

 

 Лице на основу чијих личних података би могао да буде идентификован    

учесник у поступку је сродник, пријатељ, сусед учесника у поступку или било које 

друго физичко, односно правно лице на основу чијег би назива, седишта или било којег 

другог ближег податка, било могуће идентификовати учесника у поступку. 

 

 Од правила из става 1. овог члана, изузимају се подаци о учеснику у поступку 

пред тужилаштвом: 

 

1) Ако се ради о лицу чији су подаци у поступку већ били доступни јавности, 

укључујући и информације које је у вези са конкретним случајем саопштио надлежни 

државни орган, односно представник државног органа; 
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2) Ако су такве податке претходно јавности открили сами учесници у поступку. 

 

 

Подаци о личности који су предмет анонимизације 

 

Члан 5. 

 

 У оптужницама се анонимизирају подаци о личности лица из члана 4 став 1 овог 

Правилника који се односе на: 

 

1. Име, презиме и надимак физичког лица; 

2. Адресу физичког лица (пребивалиште и боравиште); 

3. Датум и место рођења; 

4. Име родитеља; 

5. ЈМБГ – јединствени матични број грађана; 

6. Број личне карте, пасоша, возачке дозволе, регистарске ознаке возила или 

других личних исправа које би могле да доведу до откривања идентитета 

физичког лица из члана 4 став 1 овог Правилника; 

7. Број телефона, email адреса и остале web адресе физичког лица, односно 

други податак о личности који се односи на учесника у поступку, односно на 

друго лице из члана 4 став 1 овог члана; 

8. Други подаци на основу којих лице може бити одређено или одредиво. 

 

Анонимизирају се изостављањем из образложења оптужнице поједини докази 

који су означени степеном тајности и докази којима се задире у приватност учесника у 

поступку, а изостављени део означава се тачкама (...) или се прекрива црном бојом. 

 

Анонимизацији не подлежу подаци из става 1. тачка 1. овог члана о учесницима 

у поступку у случају да оправдани интерес јавности да зна претеже у односу на 

заштиту идентитета физичког лица. 

 

Начин анонимизације  

 

Члан 6. 
 

 Подаци из члана 4. и 5. овог Правилника анонимизирају се заменом или 

изостављањем података, у зависности од облика у коме оптужница постоји, а начин 

анонимизације мора бити примењен доследно и мора бити уједначен, тако да се 

идентитет физичког лица не може одредити. 

 

 

Анонимизација података у оптужницама 

које постоје у електронском облику 

 

Члан 7. 

 

 Анонимизација података о личности садржаних у оптужницама које постоје у 

електронском облику врши се заменом података. 
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 Анонимизација имена и презимена врши се заменом са два иста велика слова, 

азбучним редоследом, при чему се задржава ознака својства тог лица у поступку, 

уколико је исто наведено. 

 

 Свако следеће лице чије је име и презиме лице наведено у оптужници, замењује 

се са друга два велика слова, по азбучном редоследу. 

 

 Анонимизација бројчаних и осталих података, осим имена и презимена (email 

адреса, кућна адреса, ЈМБГ и слично) се врши тако што се изостављени податак 

замењује са три тачке (...), при чему се задржава ознака врсте тог податка (нпр. 

ЈМБГ...), уколико је иста наведена. 

   

Изузетно, анонимизација података у електронском облику може се вршити 

прикривањем података на начин описан у члану 8. овог Правилника, када то 

оправдавају разлози ефикасности. 

 

 

 

Анонимизација података у оптужницама које постоје само у писаном облику 

 

Члан 8. 

 

 Анонимизација података садржаних у оптужницама 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 оптужнице. 

 

 Код изостављања имена и презимена задржава се ознака својства лица чији се 

подаци уклањају (окривљени, оштећени, сведок...), уколико је то својство наведено. 

 

 Код изостављања бројчаних података и свих других података, осим имена и 

презимена (кућна адреса, ЈМБГ...), задржава се ознака врсте тог податка, уколико је 

иста наведена. 

 

 

Лице које врши анонимизацију и технике анонимизације 

 

Члан 9. 

 

 Тужилац за ратне злочине одређује лице или лица која врше анонимизацију, а 

које је одређено да поступа по захтевима за прослеђивање оптужница заинтересованим 

лицима. 

 

 Оптужница којa се анонимириза доставља се лицу које врши анонимизацију, у 

електронском облику погодном за компјутерску обраду. 

 

 У случају да оптужница не постоји у електронском облику, доставља се у 

писаном облику. 
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 О анонимизованим оптужницама води се јединствена евиденција. 

 

 Лице које врши анонимизацију дужно је да поступа у складу са одредбама овог 

Правилника, да сачува копије изворних и анонимизованих оптужница ради вођења 

јединствене евиденције о свим анонимизованим оптужницама. 

 

 

Однос са другим писменима у тужилачким списима 

 

Члан 10. 

 

 На истоветан начин, сходно одредбама овог Правилника, приступиће се 

анонимизацији осталих тужилачких писмена и података који се објављују или чине 

доступним јавности на начин ближе описан у члану 1. овог Правилника, при чему ће се 

водити рачуна да сви подаци који се налазе у једном тужилачком предмету, буду на 

идентичан начин анонимизовани. 

 

 

Завршна одредба 

 

Члан 11. 

   

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли Тужилаштва за ратне злочине, а примењиваће се од 01.04.2019. године. 

 

 

 

 

       

   ТУЖИЛАЦ 

 ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

Снежана Станојковић   
    


