
                   
      Република Србија

УПРАВНИ СУД
Одељење у Новом Саду
III-1 У. 24360/10 
Дана: 10.12.2010. године

Београд

У ИМЕ НАРОДА

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

Владана Станојев и Сузане Гудураш, чланова већа,  уз  учешће судског саветника Славице 

Благојевић, као записничара, одлучујући у управном спору по тужби  тужиоца  А.А., из Ч, 

Улица ...,  ради  поништаја  решења   ПОВЕРЕНИКА  ЗА  ИНФОРМАЦИЈЕ  ОД  ЈАВНОГ 

ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА ЛИЧНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Б, Улица ..., 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.

ОДБИЈА СЕ предлог за ослобођење од плаћања судске таксе. 

О б р а з л о ж е њ е

Оспореним решењем  одбијена је  као  неоснована  жалба тужиоца  изјављена  против 

решења  Првог општинског  јавног  тужилаштва у  Београду  (сада  Прво  основно  јавно 

тужилаштво у Београду), ...  број ... од  ... године, којим је тужиоцу одбијен захтев да му се 

доставе лични подаци за заменика Јавног тужиоца  Првог општинског јавног тужилаштва у 

Београду како је то у диспозитиву решења ближе одређено.

У тужби поднетој Управном суду у Београду,  дана 08. марта 2010. године тужилац 
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наводи  да  је  оспореним  и  ожалбеним  решењем  тужени  стао у  заштиту  извршилаца 

кривичних  дела,  која  су  извршена  на  штету  тужиоца  и  да  одобрава  заменицима  Јавног 

тужиоца као службеним лицима, да слободно, без икакве одговорности кривичног гоњења 

извршавају  кривична  дела  за  шта  неће  бити  санкционисани.  Сматра  да  је  у  доношењу 

оспореног  решења  тужени  поступио мимо  правила  поступка,  да  је  чињенично  стање 

неправилно утврђено,  или није утврђивано,  те  да  је  паушално донет закључак  у погледу 

таквог  чињеничног  стања.   Истиче да  је  тешко  повређен  због  чега  има  сталне  болове, 

несвестицу,  повишен  крвни  притисак,  сталну  главобољу,  несаницу,  честе  омаглице  и 

губљење свести  и  да је  због  тога  и  поднео кривичну пријаву Првом  општинском јавном 

тужилаштва у Београду, по којој је обавештен да тужилаштво није нашло места покретању 

кривичног поступка против В.В., а због кривичног дела – тешке телесне повреде из чл. 54. КЗ 

РС,  јер  не  постоји  основана  сумња  да  је  именовани  то  дело  извршио.  Указује  да  је  по 

добијању оваквог обавештења против заменика Првог Општинског јавног тужилаштва  З.З. 

поднео кривичну пријаву дана  ....  године, а потом и допуну кривичне пријаве  Окружном 

јавном тужилаштву у Београду, те да је и по овако поднетим пријавама обавештен да се у 

радњама именованог не стичу битна обележја кривичног дела из чл. 242, 243. и 245. КЗ РС. 

Сматра  да  су  ожалбена  решења  незаконита  и  противуставна,  те  да  су,  између  осталих, 

заменици  јавног тужиоца: З.З.,  Ф.Ф. и  Ш.Ш..,  извршили  кривична  дела  злоупотребе 

службеног положаја на штету тужиоца. Предлаже да су тужбу уважи  и оспорено решење 

поништи. 

Тужени  у  свом  писменом  одговору,  остаје  код  разлога  из  образложења  оспореног 

решења и предлаже да суд тужбу одбије као неосновану. 

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

и списа предмета ове управне ствари, Управни суд је нашао да тужба није основана.

У спроведеном поступку утврђено  је,  да  се дана ... године, тужилац обратио  Првом 

општинском  јавном  тужилаштву  у  Београду,  са  захтевом  за  доставу  личних  података  за 

заменика јавног  тужиоца  З.З. да  је  дана  ... године  Прво  општинско  јавно  тужилаштво  у 

Београду  донело решење којим је такав захтев одбило са образложењем да би достављањем 

личних података у односу на именованог, било повређено његово право на приватност. Након 

што је тужилац по овако донетом решењу благовремено уложио жалбу туженом поверенику 
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за информацију од јавног заначаја и заштиту података о личности, исти је дана ...  године 

донео оспорено решење и жалбу тужиоцу одбио као неосновану.

Одредбом чл.  14.  Закона  о  слободном приступу информацијама  од  јавног  заначаја 

(„Службени гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007 и 104/2009), прописано је да орган власти 

неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, 

ако би тиме, између осталог, повредио право на приватност. Истом одредбом у тачкама 1-3. 

става 1. истог закона, прописани су изузеци када се такви подаци имају дати, а   Законом о 

заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 97/2008 и 104/2009), прописано је 

у чл. 3. став 1. тачка 1.,  шта се сматра  податком о личности.

Применом  цитираних законских  одредби  на  утврђену  одлучну  чињеницу,  да  је 

тужилац  тражио  приступ  подацима  који  би  повредили  право  на  приватност  именованог 

заменика јавног тужиоца,  у смислу одредбе чл. 3.  Закона о заштити података о личности 

(„Службени гласник РС“, бр. 97/2008 и 104/2009), ценећи да је поступак по поднетом захтеву 

спроведен без битних повреда правила поступка, прописаних Законом о општем управном 

поступку („Службени гласник РС“ број 33/97 и 31/2001), да је на основу потпуно и правилно 

утврђеног чињеничног стања, у смислу одредбе члана 8. и 10. истог,  тужени орган донео 

решење које  садржи све  што је  прописано одредбама од члана 196.  до 201.  овог  закона, 

Управни суд је нашао да је тужени орган на правилно утврђено чињенично стање, правилно 

применио материјално право и да је за своју одлуку у смислу одредбе члана 14.  Закона о 

слободном  приступу  информацијама  од  јавног  заначаја  („Службени  гласник  РС“,  бр. 

120/2004, 54/2007 и 104/2009)  дао разлоге, које као потпуне и на закону засноване у свему 

прихвата овај суд и на исте упућује.  

Тужилац није навео ниједну нову околност, нити је пружио нови доказ који није цењен 

у до сада спроведеном управном поступку, а који би могао бити од утицаја на одлуку у овој 

управној ствари. 

Суд је решио управни спор без одржавања усмене расправе, ценећи да је чињенично 

стање утврђено у управном поступку довољно за доношење одлуке, у смислу одредби члана 

33. став 2. и 3. Закона о управним споровима („Службени гласник РС“, бр. 111/09).
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На основу изнетих разлога,  ценећи да оспореним решењем није повређен закон на 

штету  тужиоца,  Управни  суд  је  применом  одредбе  чл.  40.  став  1.  Закона  о  управним 

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

Суд је на основу члана 10. Закона о судским таксама („Службени гласник РС“ број 

28/94) одбио предлог тужиоца за ослобођење плаћања судске таксе, јер тужилац уз предлог 

није приложио ниједан доказ да је његова социјална ситуација таква да без штете по своје 

нужно издржавање није у могућности да сноси обавезу плаћања судске таксе, који услов је 

прописан наведеном одредбом Закона о судским таксама. 

ПРЕСУЂЕНО У УПРАВНОМ СУДУ

Дана  10.12.2010. године, III-1 У. 24360/10 

Записничар       Председник већа-судија

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

За тачност отправка
Управитељ писарнице

Дејан Ђурић

ИА


