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Б е о г р а д

Управни  суд,  у  већу  састављеном  од  судија:  мр  Јадранке  Ињац, 

председника  већа,  Биљане  Тамбурковски Баковић  и  Јелене  Тишма-Јовановић, 

чланова већа,  са судијским  саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, 

решавајући у управном спору по тужби тужиоца СГБ, чији је законски заступник 

ГЈП,  против  туженог  Повереника  за  информације  од  јавног  значаја  и  заштиту 

података  о  личности  Републике  Србије,  ради  поништаја  решења  број  ... од  ... 

године, у предмету давања информација од јавног значаја, у нејавној седници већа 

одржаној дана 15.12.2010. године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

Тужба СЕ ОДБАЦУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

Оспореним  решењем  ставом  I  поништава  се  решење  СГБ  број  ...  од ... 

године, ставом II диспозитива налаже се ГУГБ да без одлагања, а најкасније у 

року од три дана од дана пријема овог решења обавести Удружење грађана за 

повраћај одузете имовине Б из Б, ..., да ли поседује тражене информације у вези са 

непокретностима који се налазе у Б, ... (уписане у Лист непокретности број ... за 

КО СГ,  на кат.  парц.  број  ...,  као зграда трговине угао  са  к  број  .... Улица...), 

односно документе у којима су исте садржане и то: 

-поднете пореске пријаве за период од ... године до ... године; 
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-документе који садрже податке о свим задужењима и уплатама по основу 

пореза  на  имовину  за  наведене  непокретности  у  истом периоду,  као  и  да  му, 

уколико  такве  документе  поседује,  достави  копије  истих,  с  тим  што  ће  пре 

достављања заштитити податке о личности као што су:  име и презиме, адреса, 

лични матични број грађана и сл. уколико су такви подаци садржани у наведеним 

документима  и  исте  учинити  недоступним.  Ставом  III  диспозитива  оспореног 

решења, утврђено је да ће о извршењу решења ГУГБ обавестити повереника у 

року од 7 дана од пријема овог решења. 

У тужби поднетој  овом суду тужилац  оспорава решење туженог  органа 

због погрешне примене закона, и  што  то је исто донето од стране ненадлежног 

органа.  Позивајући  се  на  одредбе  члана  23.  Закона  о  слободном  приступу 

информацијама од јавног значаја, истиче да наведени члан Закона само упућује 

повереника на сходну примену прописа коју уређују општи управни поступак у 

делу  који  се  односи  на  решавање  другостепеног  органа  по  жалби,  што  са 

надлежношћу  у  предметном  случају  није  ни  у  каквој  вези-одлуке  СГБ  не 

представљају управне акте  првог степена.  Сматра да тужени није надлежан да 

цени законитост акта Скупштине, да их мења или поништава, те да је у том делу 

оспорено  решење  донето  од  стране  ненадлежног  органа.  Са  ових  и  осталих 

разлога изнетих у тужби предложио је да Управни суд тужбу уважи и у складу са 

одредбом  чл.  3.  и  чл.  28.  Закона  о  управним  споровима,  поништи  у  целости 

побијано решење.

Изјашњавајући се на наводе тужбе тужени је у свему остао код разлога 

оспореног  решења  и  предложио  је  да  суд  тужбу  одбаци  јер  је  поднета  од 

неовлашћеног лица, или у случају оцене законитости оспореног решења  да тужбу 

одбије као неосновану. 

У поступку претходног испитивања поднете тужбе Управни суд је нашао 

да је тужба недозвољена. 
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У поступку  пред органом власти  примењује  се,  по  члану 21.  Закона  о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја,  одредбе закона којима се 

уређује  општи  управни  поступак,  а  који  се  односе  на  решавање првостепеног 

органа, осим ако је тим законом другачије одређено. 

Према одредбама Закона  о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја  (“Службени  гласник  РС” бр.  120/04)  подошење захтева  и  остваривање 

права на приступ информацији од јавног значаја је управна ствар, па се захтев за 

приступ  информацији  од  јавног  значаја  решава  применом  одредаба  Закона  о 

општем  управном  поступку,  а  орган  власти,  од  кога  се  тражи  информација, 

против чије одлуке је дозвољено подношење жалбе, има положај првостепеног 

управног органа. Пошто, у смислу чл. 1. и 2. Закона о општем управном поступку 

и чл. 6. Закона о управним споровима, орган власти који у двостепеној управној 

ствари решава у тој ствари не може истовремено да има и положај странке, и да 

буде тужилац у управном спору. 

Према члану 11. Закона о управним споровима, тужилац у управном спору 

може бити физичко лице,  правно лице или друга  странка  ако сматра да му је 

управним актом повређено неко право или на закону заснован интерес. Државни 

орган, орган аутономоне покрајине и јединице локалне самоуправе, организација, 

део привредног друштва са овлашћењима у правном промету, насеље, група лица 

и други који немају својство правног лица, могу покренути управни спор ако могу 

да буду носиоци права и обавеза о којима се решавало у управном поступку. Ако 

је управним актом повређен закон на штету јавног интереса, управни спор може 

да  покрене  надлежни  јавни  тужилац.  Ако  су  управним  актом  повређена 

имовинска  права  и  интереси  Републике  Србије,  аутономне  покрајине  или 

јединице локалне самоуправе, управни спор може да покрене и надлежно јавно 

правобранилаштво.  У  конкретном  случају,  СГБ  није  странка,  јер  решењем 

повереника за информације од јавног значаја Републике Србије, није решавано о 

неком праву или на закону заснованом интересу СГБ, нити је оспореним решењем 

повређен закон на штету јавног интереса, већ је решавано о дужности СГБ да као 

надлежни орган јавне власти, поступи по захтеву странке, тражиоца информације. 
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Стога СГБ нема правни интерес за подношење тужбе, а тиме ни легитимацију у 

управном спору. 

Са напред изнетог,  како је одредбом члана 26. став 1. тачка 4. Закона о 

управним споровима (“Службени гласник РС” бр. 111/09), прописано да ће суд 

решењем одбацити  тужбу и ако утврди да се управним актом који се тужбом 

оспорава не дира очигледно у право тужиоца или у његов на закону заснован 

интерес, Управни суд је одлучио, као у диспозитиву решења. 

РЕШЕНО У УПРАВНОМ СУДУ 
дана 15.12.2010. године, 1 У. 17376/10

Записничар Председник већа – судија
Љиљана Петровић,с.р.              мр Јадранка Ињац,с.р.

                                                                                             

За тачност отправка
Управитељ писарнице

Дејан Ђурић

БТ                           


