
 

 

 

 

ТУЖБА  

због непоступања по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја 

 

УПРАВНИ СУД  

Б е о г р а д 

Немањина 9 

 

ТУЖИЛАЦ: Транспарентност Србија, Београд, ул. Палмотићева 31               

 

ТУЖЕНИ: Влада Републике Србије, Београд, Немањина 11  

 

Правни основ: члан 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(Службени гласник РС бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010) и члан 15. и 19. став 2. 

Закона о управним споровима („Сл. гласник РС“ број 111/09) 

 

ТУЖБА 

 

Дана 8. августа 2020. год., тужилац је електронском поштом упутио туженом захтев за 

приступ информацијама од јавног значаја, којим су тражене следеће информације и 

копије докумената: 

 

 закључак број 401-4320/2020, усвојен на седници Владе Србије 28.маја 

2020.године. 

 

Доказ: Копија дописа за захтевом за приступ информацијама од јавног значаја. 

 

Будући да тужени није одговорио на захтев у смислу члана 16, став 1, Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја, нити доставио обавештење у 

смислу члана 16, став 3 Закона, тужилац се дописом од 10. септембра 2020. године 

обратио туженом са захтевом за поступање по поднетом захтеву у накнадном року у 

складу са чл. 19, став 2, Закона о управним споровима (Сл. гласник РС, бр. 111/2009).  

 

Доказ: Копија дописа са захтевом за поступање по поднетом захтеву у накнадном року 

и копија послатог мејла.  

 

Како тужени није одговорио на захтев у смислу члана 16, став 1, Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја, нити доставио обавештење у смислу члана 

16, став 3. Закона ни у додатном року од 7 дана од достављања дописа са захтевом за 

поступање по поднетом захтеву у накнадном року и тиме тужиоцу ускратио уставно и 

законско право на приступ траженим информацијама, тужилац предлаже да суд донесе 

следећу: 

 

ПРЕСУДУ 

 

Тужба се УВАЖАВА. 

 



 

 

НАЛАЖЕ СЕ туженом да поступи у складу са чланом 16. став 1. Закона и обавести 

тужиоца о поседовању информације и изда односно упути копије тражених 

докумената, односно у складу са чл. 19. или чл. 16. Закона у случају да тражене 

информације или документе не поседује, односно да сматра да не треба да их учини 

доступним тражиоцу.  

 

                                          

У Београду,  

дана 12.03.2021. године    
                                                                       ТУЖИЛАЦ 

 
                                                                                                 За Транспарентност Србија  

                                                                                                     Извршни директор 

                                                                     Бојана Меденица                                                 
 

                                                                                (са адресом из меморандума) 

 
 

                                                                                 ____________________________ 

         

  
                                                                           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


