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15.12.2010. године
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  судским саветником  Татјаном  Попара,  као  записничарем,  решавајући  у 

управном  спору  по  тужби  тужиоца  П.з.т.  Т.С.  а.д.  из  Б.,  Улица  ..., против  туженог 

Повереника  за  информације  од  јавног  значаја  и  заштиту  података  личности,  са 

седиштем у Б., Улица ..., ради поништаја решења бр. ... од ... године, са заинтересованим 

лицем  А.А. из  Б.,  Улица  ...  ,  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.

ОДБИЈА СЕ захтев тужиоца П.з.т.  Т.С. а.д. из Б. за накнаду трошкова 

управног спора.

О б р а з л о ж е њ е 

Оспореним  решењем  поништава  се  решење Т.С.  а.д.  из  Б.,  Улица  ..., 

број  ...  од  ...  године  (став  I  диспозитива),  налаже  се  тужиоцу  да  без  одлагања,  а 

најкасније у року од 3 дана од дана пријема овог решења, А.А. из Б., Улица ..., омогући 

увид  и   израду  фотокопије  докумената  који  се  односе  на  пословну  сарадњу  тог 

предузећа са предузећем В. из Б., с тим да ће тужилац о извршењу решења обавестити 

повереника у року од 7 дана од дана пријема овог решења (став III диспозитива).

У  тужби  којом  оспорава  законитост  решења  туженог  органа,  тужилац 
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наводи да  га  побија  због  битних  повреда  правила поступка,  погрешно и  непотпуно 

утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права, са предлогом да 

се тужба уважи и поништи решење туженог органа, односно тужба уважи и управна 

ствар реши на тај начин што се одбија жалба  А.А. из Б., изјављена због непоступања 

тужиоца  по  његовом  захтеву  од  ...  године  у  делу  којим  је  тражио  приступ 

информацијама од јавног значаја – увид,  разгледање и преписивање докумената,  као 

неоснована, с тим да се обавеже тужени да тужиоцу исплати трошкове управног спора.

Тужени орган у одговору на тужбу остао је  у  свему при разлозима из 

оспореног  решења,  са  предлогом да  се  тужба  одбаци као  поднета  од  неовлашћеног 

лица.

Заинтересовано лице  А.А. у  одговору на  тужбу истиче да  је  оспорено 

решење у свему правилно и на закону засновано, са предлогом да се тужба одбије као 

неоснована.

У поступку претходног испитивања поднете тужбе, Управни суд  је нашао 

да тужбу треба одбацити, као изјављену од стране неовлашћеног лица. 

Према одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја (''Службени гласник РС'', бр. 120/04 и 54/07), подношење захтева и остваривање 

права на приступ информацијама од јавног значаја је управна ствар. Захтев за приступ 

информацијама од јавног значаја решава применом одредбе Закона о општем управном 

поступку,  а  орган  власти  од  кога  се  тражи  информација,  против  чије  одлуке  је 

дозвољено подношење жалбе, има положај првостепеног органа. 

Одредбом чл. 11. ст. 1. Закона о управним споровима (''Службени гласник 

РС'', број 111/09), прописано је да  тужилац у управном спору може да биде физичко, 

правно или друго лице, ако сматра да му је управним актом повређено неко право или 

на закону засновани интерес.

Одредбом  чл.  26.  ст.  1.  тач.  4.  прописано  је  да  ће  судија  појединац 

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

не дира у очигледно право тужиоца или у његов на закону заснован интерес (чл. 11. ст. 

1.), с тим да је ставом 2. истог члана прописано да ако судија појединац пропусти да 

одбаци тужбу из разлога из става 1. овог члана, то ће учинити веће суда.

У конкретном случају П.з.т. Т.С. а.д. из Б., није странка у управном спору, 

јер  решењем  Повереника  за  информације  од  јавног  значаја  Републике  Србије,  није 

решавано  о  неком  праву  или  на  закону  заснованом  интересу  тог  предузећа,  већ  је 
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решавано  о  дужности  П.з.т.  Т.С.  а.д.  из  Б.,  Улица  ..., да,  као  надлежни орган  јавне 

власти, поступи по захтеву стране, тражиоца информације, у смислу чл. 3., чл. 5., чл. 16. 

и чл.  21.  Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.  Због тога, 

П.з.т. Т.С. а.д. из Б., нема правни интерес ни активну легитимацију за подношење тужбе 

у управном спору.

Према оцени овог суда, орган власти који решава по поднетом захтеву за 

приступ  информацијама  од  јавног  значаја,  против  чије  одлуке  је  дозвољено 

изјављивање  жалбе,  има  процесни  положај  првостепеног  управног  органа,  па  у  тој 

ствари не може истовремено да има положај странке и да буде тужилац у управном 

спору.

Суд је донео одлуку као у ставу II изреке решења, применом чл.67. и чл. 

74.  Закона  о  управним  споровима  (''Службени  гласник  РС'',  број  111/09), уз  сходну 

примену чл. 149. ст.1.Закона о парничном поступку (''Службени гласник РС'', бр. 125/04 

и 111/09) и одбио захтев за накнаду трошкова, због тога што тужилац у овом управном 

спору није успео.

Са изнетих разлога Управни суд је одлучио као у диспозитиву решења 

применом одредби чл. 26. ст. 2. у вези ст. 1. тач. 4.  истог члана  Закона о управним 

споровима (''Службени гласник РС'', број 111/09).

РЕШЕНО У УПРАВНОМ СУДУ 
дана 15.12.2010. године, 2 У.18566/10 

Записничар       Председник већа-судија
Татјана Попара, с.р. мр Јадранка Ињац, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице

Дејан Ђурић
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