
                   
Република Србија
УПРАВНИ СУД
Одељење у Новом Саду
 III-4 У. 23164/10
Дана 10. децембра 2010. године
      Београд

Управни  суд  у  већу  судија:  Сузана  Гудураш,  председник  већа,  Гордана  Сукновић 

Бојаџија и Мирјана Цветковић, чланови већа, уз учешће судског саветника Наташе Малинић, 

као  записничара,  решавајући  у  управном  спору по  тужби  тужиоца  П.  Д.  на  издржавању 

затворске  казне  у  Казнено-поправном заводу С.  М.  против  тужене  ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ,  коју  заступа  Републички  јавни  правобранилац,  у  предмету  извршење  решења 

Повереника за информације од јавног значаја- ћутање администрације, у нејавној седници 

већа одржаној  дана  10. децембра 2010. године, донео је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

Тужба се ОДБАЦУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

Тужилац је дана 08. јуна 2010. године поднео тужбу Управном суду, против тужене 

Владе Републике Србије. У тужби је навео да је решењем Повереника за информације од 

јавног значаја, број …... од 04. јуна 2009. године наложено Казнено-поправном заводу у С. М. 

да без одлагања, а најкасније у року од три дана, достави П. Д. одређену врсту информација,  

да  Казнено  поправни  завод  у  С.  М.  није  поступио  у  складу  са  налогом  из  решења 

Повереника, због чега се тужилац обратио Влади Републике Србије са захтевом за покретање 

поступка за принудно извршење решења од 04. јуна 2009. године, у складу са чланом 28. 

Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, да Влада Републике Србије 

није одлучила о наведеном захтеву тужиоца,  да  се  тужилац ургенцијом од 18.  маја 2010. 

године поново обратио Влади са истом захтевом, па како Влада ни након тога није донела 
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одлуку, тужилац је предложио да суд донесе пресуду којом ће наложити Влади Републике 

Србије да у најкраћем року изврши решење Повереника за информације од јавног значаја од 

04. јуна 2009. године. 

У  одговору  на  тужбу  тужени  је  предложио  да  суд  тужбу  одбаци  или  одбије  као 

неосновану и  навео  да  му никад  није  достављено  решење Повереника  од  04.  јуна  2009. 

године, чије извршење тужилац тражи.

Одредбом члана 3. став 1. и 2. Закона о управним споровима („Службени гласник РС“, 

бр.  111/2009)  прописано  је  да  суд  у  управном  спору  одлучује  о  законитости  коначних 

управних  аката,  осим  оних  у  погледу којих  је  предвиђена  другачија  судска  заштита  и  о 

законитости коначних појединачних аката којима се решава о праву, обавези или на закону 

заснованом интересу, у погледу којих у одређеном случају законом није предвиђена другачија 

судска  заштита.  Одредбом  члана  4.  истог  закона  прописано  је  да  управни  акт  јесте 

појединачни правни акт којим надлежни орган, непосредном применом прописа, решава о 

одређеном праву или обавези физичког или правног лица, односно друге странке у управној 

ствари. Одредбом члана 5. наведеног закона прописано је да управна ствар јесте појединачна 

неспорна ситуација од јавног интереса у којој непосредно из правних прописа произилази 

потреба да се будуће понашање странке ауторитативно правно одреди.

Имајући  у  виду цитиране  законске  одредбе,  Управни  суд  налази  да  одлучивање  о 

обезбеђењу извршења одлуке Повереника за информације од јавног значаја не представља 

доношење акта који има карактер управног акта из члана 4. Закона о управним споровима. Из 

овог разлога захтев за обезбеђење извршења решења Повереника не представља решавање у 

управној ствари, па нису испуњени  ни  услови за подношење тужбе,  због ћутања управе у 

истој тој ствари.

Поред тога, одредбом члана 28. став 2. Закона о слободном приступу информацијама 

од  јавног  значаја  („Службени  гласник  РС“,  бр. 120/2004,  54/2007, 104/2009 и  36/2010) 

прописано  је  да  административно  извршење  решења  Повереника  спроводи  Повереник 

принудом  (принудном  мером,  односно  новчаном  казном),  у  складу  са  законом  којим  се 

уређује општи управни поступак, па тужени и није надлежан да спроводи извршење решења 

Повереника, већ је за то надлежан сам Повереник.
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На основу изнетих разлога, Управни суд је тужбу одбацио, применом одредбе члана 

26. став 1.  тачка 2.  и став 2.  Закона о управним споровима („Службени гласник РС“, бр. 

111/2009).

РЕШЕНО У УПРАВНОМ СУДУ

Дана 10. децембра 2010. године, III-4 У. 23164/10

Записничар       Председник већа-судија
Наташа Малинић,с.р.       Сузана Гудураш,с.р.

за тачност отправка
управитељ писарнице 

Дејан Ђурић

АР


