
             
Република Србија
УПРАВНИ СУД
Одељење у Новом Саду
III-1 У. 21724/10 
Дана: 10.12.2010. године
        БЕОГРАД

У    И М Е    Н А Р О Д А 

Управни  суд,  у  већу  састављеном  од  судија:   Мирјане Цветковић,  председника већа,  др 

Владана Станојев и Сузане Гудураш,  чланова већа,  са  саветником суда  Славицом Благојевић,  као 

записничарем,   решавајући   у  управном  спору по  тужби  тужиље  Т.Д.  из  Н.П,  Улица   ...,   ради 

поништаја решења Повереника за информације од јавног заначаја и заштиту података о личности  

Републике Србије  број ... од ...  године, у предмету приступа информацијама од јавног значаја,  у  

нејавној седници већа одржаној дана 10.12.2010. године, донео је 

П  Р  Е  С  У  Д  У

Тужба СЕ ОДБИЈА. 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Оспореним решењем одбијена је као наоснована жалба тужиље изјављена против Клиничког 

центра Србије у Б., због недобијања тражене информације по њеном захтеву од ... године, за приступ 

информацијама од јавног заначаја. 

У тужби коју је тужиља погрешно означила као жалба, тужиља оспорава законитост решења 

туженог  органа  због  непотпуно  и  погрешно  утврђеног  чињеничног  стања.  Навела  је  да  тужени 

поседује медицинску документацију јер су лекови требовани преко градске апотеке уз име, презиме и 

дијагнозу пацијента. Надаље је навела да је пацијент Т.Н. отпуштен са погоршаним стањем, да није 

поштована одлука Конзилијума да ... године и да није смео бити отказан Конзилијум, због чега је Т.Н.  

Преминуо ... године. Предложила је да суд тужбу уважи а оспорено решење туженог укине и предмет  

врати на поновно одлучивање.

У одговору на тужбу, тужени орган је остао код разлога из образложења оспореног решења и 
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предложио је да суд тужбу одбије као неосновану.   

Испитујући законитост оспореног решења на основу навода тужбе, одговора на тужбу и списа 

управног поступка, суд је нашао да тужба није основана. 

Правилно је,  по оцени Управног суда,  тужени орган решењем број  ...  од ...  године,  одбио 

жалбу тужиље изјављену због непоступања Клиничког центра Србије у Б. по њеном захтеву од ...  

године,  позивајући  се  правилно  на  одредбе  члана  16.  став  1.  Закона  о  слободном  приступу 

информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 120/04 - 54/07), којима је прописано да 

је  орган власти дужан да без  одлагања,  а  најкасније  у  року од 15  дана  од дана пријема захтева,  

тражиоца  обавести о  поседовању информације,  стави му на  увид документ који садржи тражену 

информацију, односно изда му или упути копију тог документа.

Увидом у списе предмета је утврђено да је тужиља дана ... године поднела захтев Клиничком 

центру Србије - „Централној апотеци“, за приступ информацијама од јавног значаја, којим је тражила  

копију  документа  који  садржи  списак  лекова  који  су  преко  апотеке  Клиничког  центра  Србије 

достављени Институту за хематологију Клиничког центра Србије и дневној болници, на име Т.Н, у 

периоду од ...  године до ...  године.  Поступајући по том захтеву,  тужиља је дописом број  ...  од ... 

године, обавештена да информациони систем Апотеке не подржава раздужење по имену пацијента,  

већ само према одељењима Института и клиника Клиничког центра Србије и упутио је да се обрати  

Институту за хематологију. Тужиља се дана ... године обратила Институту за хематологију Клиничког 

центра Србије тражећи да јој се достави предметни списак лекова требованих и добијених на име Т.Н 

у наведеном периоду, а дописом Клиничког центра Србије број ... од ... године је обавештена да је 

требовање лекова у траженом периоду вршено према захтеву одељења Института (збирно) а не по 

имену пацијента. 

Имајући изложено у виду , по оцени Управног суда правилно је поступио тужени орган када је 

одбио  жалбу  тужиље  изјављену  против  Клиничког  центра  Србије  због  недобијања  тражене 

информације по њеном захтеву од ... године, за приступ информацијама од јавног значаја. Ово стога,  

што је  Клинички центар Србије  поступио  по захтеву тужиље и  дописом број  ...  од  ...  године,  је 

обавестио да информациони систем апотеке не подржава раздужење по имену пацијената, већ само 

према одељењима Института и Клиника Клиничког центра Србије и упутио је да се обрати Институту 

за хематологију, који је тужиљу на њен захтев од ... године обавестио дописом под бројем ... од ...  

године да  требовање лекова  у траженом периоду је  вршено према захтевима одељења Института  

(збирно), а не по имену пацијента, и о томе обавестио Повереника ... године. 
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Суд је решио управни спор без одржавања усмене расправе, сходно одредби члана 33. став 2.  

Закона о управним споровима („Службени гласник РС“ број 111/09), с обзиром да је предмет спора 

такав да очигледно не изискује непосредно саслушање странака, пошто је чињенично стање потпуно 

и правилно утврђено у управном поступку. 

Са изнетих разлога, Управни суд је применом одредбе члана 40. став 2. Закона о управним 

споровима („Службени гласник РС“ број 111/09) одлучио  као у диспозитиву  пресуде.    

ПРЕСУЂЕНО  У УПРАВНОМ СУДУ

Дана: 10.12.2010. године, III-1 У. 21724/10

Записничар ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА

Славица Благојевић,с.р.                    Мирјана Цветковић,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице

Дејан Ђурић

ИА


