
На основу чл. 23. ст. 2. Закона о државној управи ("Сл. гласник РС", бр . 79/ 2005, 
101 / 2007, 95 / 2010, 99 / 2014, 47/2018 и 30/ 2018 - др . закон) и чл. 136. а вези са LIЛ. 167. 
ст.2. и чл . 170. ст. 1. т 2. Закона о ошптем унравном IIOcryгшy («Сл. r ·ласшrк РС» број 

18/ 2016), r10cтyrrajyhи но жалби Синдиката rюлиrщје Слога који засчна .ДрюЋ II Жебе:ьа н , 

25.10.2018 године, п од бр . 01-3398/17-_5_ ;vrинистар унутраUЈњих нослова доноси 

РЕШЕЊЕ 

ОДБИЈА СЕ се жалба Синдиката полиције С\ога који засrупа нрелседник сшrдиката 

.ДрюЋн ЖебеЛ>аri изрвЛ>епа нротив решеља Министарства уну-rрашљих послова 

Републике Србије, Секретаријат, Одел,еље обралу нолатака, нрl'пужбе и саралљу са 

независним телима 02/ 5 бр . 698/ 17-12 од 11 .10.2018. године 

О бразложење 

Ожалбеrшм решењем, Секретаријата ~чшiистарсша, ОдеЛ>еља за обра, \)' податю..:а , 

нрюужбе и сарадљу са независним телима 02/ 5 бр. 698 / 17-12 од 11 .10.2018. године 
одбачен Је захтев Синдиката полиције Слога који заступа Арагап Жебе:ьа н а I..:OJIЛI )С' 

затражен увил у сrшсе предмета формиран 110 захтеву за нриС'!у11 инфорюЈ I(ијю·tа ол јшню 1 · 

з начаја овог синдиката од 22.03.201 7. године . 

Против rшве,шоr· решеља Синдикат полиције Слога изјавио ј е жалбу и навео разлоге збо1 · 

којих сма·rра да нрвостенено реrлеље треба поrrиu rтити и жалиоцу o .vrOiyh ити нраuо на 

увид у списе предмета који се у овом Министарству воли пол бројем 02 / 5 бр. 698/ 17. 

Увидом у снисе нредмета ушрl-}ено је ла Синдикат нолиције СлоЈЋ којн зaC"I ')' II a 

н релссдвик синмшата Драган Жебе~uан захтевом о л 08.10.2018. юди не за·1ражио 

разглелање списа предмета по захтеву за rrpиcryп информанијама ол јавног з н ачај а овог 

синликата од 22.03.201 7. године. Захтевом је прецизирано да се раАи о нред\·rс ·rу гле је 

Повереник за информације од ј авно 1 · з н ачаја и занrтиту нолата~..:а о личности ,\OIICO 
решсње бр . 071-01 -3386/ 201 7-03 од 25.07.2018холин е, и решеље о нзврi iiС IЬ)' 071 01 -
1394/ 201 7-03 од 20.09.2018. голине. 

У !1рвостепевом IIOCIYIIK)' утврl-Јеi-10 Је , \а ЈС у вези са но,\ЈiеПI С\ 1 захтсво\1 Снн .\и ката 

Iюлиције Слога, у Секретарија· 1у ыивистарсша, Олел,ељу за Иllфор\шщје ол јавшн 

значаја (чији назив и надлежности су у !\·Iel');rвpeC~Ieнy ИЗ\·lељен е) форl\·LИран аре.\ \ tет но,\ 

бројем 02 / 5 бр . 698/ 17, у вези са захтевом овог синликата за приступ ипфорыацијама ол 
јавноЈ · з н ачаја ол 22.03 .. 2017. голине . 

Постунајуhи по нолнетом захтеву првостенени орган је ожалбеним решеље\I ОЛОаЈlИО 

:Јахтсв rrозивајући се на одрел.бе чл. 92. ст. 1. т. 5. Закона о опuтте'V!. унравн о!\t ЈiоСiуаку («С:л. 

гласн1љ РС» број 18/ 2016) са образложеље!\! да се о петој прашrој ствари o.\IIOCJIO :Јахтеву 
за присrун информацијама од јавпог значаја Синдиката полиције Слога, всh води унравrш 

ное1упю..: односно ла је у поступку ренrеље\I Повереника за ипфор\·tаније ол ј ав но Ј ' 

з начај а и зariJTИ' I')' нолатака о .шчrrоСlЋ Бр. О 1-01 -3386/ 2017-03 ол 25.07 .2018 . голине , п 

ретеље о извртељу 071-01 -1394/ 201 7-03 о,\ 20.09.2018. голrше правоснажно ОА\ учеr 10 

peureљe'Vl лрупктеiЈеi юr· органа 0,\Irocнo сгранци у ностунку по ОВОЈ )'IIрШШОЈ ствари 

признато право на приступ инфор\tацијюш ол јавпо1 · значаја ланета је оллука ~..:ао у 

ЛИСЈIОЗИТИВу. 

Dragan Zebeljan
Highlight



.. 

У жалби против ожалбеног решеља о олбацивању захтева жалилаr~ је навео да је 

врвостепени орган учинио битне повреде одрелаба постунка , rrorperrш o и rrенопrуно 

)"113рдио чиљенич110 стаље и извршио поврелу материЈалних нроrrиса , ка,\а Је решеље:-. 1 

одба1~ио захтев Apaгarra Жебе1ьаrrа а не захтев Синдиката поли1щје Слога чији је 011 
зас1упr-rик, као и да је ожалбено решење ypyчerro физичком лш~у а rre нрашrо:-.1 лицу 

односно Синдика1у полиције Слога. Такоl)е, жалилац је указао и на воврелу :\•Iатеријалних 

прописа од стране провостепеног органа када је позивајући се на олрелбе чл. 92. ст. 1. т. 
5. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» број 18/ 2016) одбацио захтев, 
наводећи да се о истој правној ствари веh води управни поСiупак, уз образложеље да се 

ради о управноЈ сшари КОЈа нема везе за захтевом за увид у с1rисе нрелмета. 

Чланоi\•1 168 ст. 1 и .2. Закона о ошuте:-. 1 управно:-..1 поступку («С. \ . r, \ асшљ РС» број 

18/ 2016), прелвиqе110 је да другостепени орган исни·тује постој аље раз ,\ ога за нобнјаље 

решеља који су навелени у жалби а чл . 170. ст. 1. т. 1. 11 2 нрслвнl)еlr О ј е >\а . \ругостененн 

орган одбија жалбу ако наl)е да је првостсне11и орган нравнлно снронео I юстуr rак и . \а је 

побијано решеље законито и правилно r<ao и ако rral)e да је у нрвостеrrеном ностуrљу било 
недостатака који нису утицали на законитост и нравилност побијаrrог решеља. 

И:--·шјуhи у виду садржину поднстог захтева и наволе жалбе yтвpl)eiiO је ла је нрвостенени 

орган правилно посrупио када је одбацио захтев жалиоца за увил у сrшсе пред;-..rета rro 
захтеву за приступ инфорыацијама од јавног значаја Синдиката 1rолиrџ·rјс С !\Ога који и у 

том другом управном посrупку заСiуна Араr·ан Жебе~~:>ан а који је Министарству 

унутрашњих послова rrоднет 22.03 .2017. голине . Нслоста1щ на које је у снрове,\е iiШ I 

нрвостепеном носrупку указано од стране жалиотщ пису утнцал и на заr-;ошпост 11 
нравилност побијаног решеља, те је донета одлука као у диспозитиву ово r · реmсња . 

Против овог решеља пије допуштеrта жалба веh се у складу са- Заrю1rом о управним 

сноровима може покренути унравrти спор 1ужбом Управном суду, у р01<у од 30 дана о дана 
прi-IЈема решеља. 

Аостав~~:> еr1о: 

Синдикат полиаије Слоr·а 

АрхИЋи 


