
1 
Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Секретаријат, Одељење обраду 

података, притужбе и сарадњу са независним телима, у складу са чл. 92. ст. 1. т. 5. и чл. 

136. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» број 18/2016), поступајући 
по захтеву Жебељан Драгана из Синдиката полиције Слога, са седиштем у Београду, на 

основу чл . 39.ст. 2. Закона о општем управном поступку ( «Сл. гласник РС» број 

18/20 16), начелник Одељења 11.10.2018. године, под бр. 02/5 бр. 698117-1 2. доноси: 

РЕШЕЊЕ 

ОДБАЦУЈЕ се захтев Жебељан Драгана из Синдиката полиције Слога, поднет овом 

Министарству 08.10.2018. године, којим је затражио разгледање списа предмета по 

захтеву за приступ инфорамцијама од јавног значаја синдиката од 22.03.2017. године . 

Обр азл о же ље 

Драган Жебељан из Синдиката полиције Слога је захтевом од 08.10.2018. године 
затражио разгледање списа предмета по захтеву за приступ инфорамцијама од јавног 

значаја синдиката од 22.03.2017. године. Захтевом је прецизирано да се ради о предмету 
где је Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 

донео решење бр. 071-01 -3386/2017-03 од 25.07.2018. године , и решење 071-01-
1394/2017-03 од 20.09.2018. године. 

Размотривши поднети захтев утврђено је ,ца је у вези са поднети м захтевом Синдиката 

полиције Слога, у Секретаријату министарства, Одељењу за информације од јавног 

значаја (чији назив и надлежности су у међувремену измељене) формиран предмет под 

бројем 02/5 бр. 698/17, у вези са захтевом синдиката за приступ информацијама од 

јавног значаја од 22.03.2017. године. 

Законом о општем управном поступу чл. 92. ст. 1. т. 5. прописана је да орган 

решењем одбацује захтев којим је покренут поступак ако се о истој управној ствари већ 

води управни или судски поступак или је о њој већ правноснажно одлучено решењем 

којим је странци признато право или наложена нека обавеза. 

Имајући у виду да се о истој правној ствари односно да се по захтеву за приступ 

информацијама од јавног значаја Синдиката полиције Слога од 22.03.2017. године већ 
води управни поступак односно да је решењем Повереника за информације од јавног 

значаја и заштиту nодатака о личности решењем бр. 071-01-3386/2017-03 од 25.07.2018 
решењем о извршењу 071-04-2869/201 8-03 од 24.08.2018. године и решење 071-01-
1394/2017-03 од 20.09.2018. године нравоснажно одлучено рсшсњем другостепен01· 

. . 
органа односно странци у поступку по ОВОЈ управноЈ ствари признато нраво на приступ 

информацијама од јавног значај а донета је одлука као у диспозитиву. 

Против овог решења може се изјавити жалба министру унутрашњих послова у року од 

15. дана од дана пријема решења. 
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