
ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

 Бројност захтева за добијање информације од јавног значаја, не може бити 

разлог за одбијање захтева.  

 

Из образложења: 

    

 ''Одредбом члана 46. став 1. тачка 10. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавној значаја (''Службени гласник РС'' 120/2004... 36/10), који је 

захтевом за покретање прекршајног поступка стављен на терет окривљеној, прописано 

да ће се новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара казнити за прекршај 

одговорно лице у органу јавне власти, ако орган јавне власти, не изда информацију у 

траженом облику, а има техничких могућности за то (члан 18. ст. 2. и 3), то се по 

налажењу овог суда разлози наведени у образложењу побијаних пресуда за ослобађање 

одговорности окривљене не могу прихватити као правилни. Ово стога, јер је 

окривљена првостепеном и другостепеном прекршајном одлуком ослобођена 

одговорности за прекршај из члана 46. став 1. тачка 10. у вези члана 18. ст. 2. и 3. 

Закона о слободном приступу информацијама од јавној значаја, а разлози наведени у 

образложењима ових пресуда не упућују на овакву одлуку. Ово стога, јер је решењем 

даваоца информације од 03.06.2015. године, одбијен захтев Љиљане Радојичић из 

Сурдулице за достављање информација од јавног значаја, чиме је ускраћена у праву на 

добијање информације при чему у образложењу побијаних пресуда није образложено 

да давалац информације није имао техничких могућности за давање истих, већ је 

захтев одбијен са разлога учесталости захтева, јер је тражила велики број информација 

и не плаћа накнаду за трошкове израде копија докумената и упућивање, те  је 

доношењем првостепене пресуде којом се окривљена ослобађа одговорности за 

прекршај из члана 46. став 1. тачка 10. у вези члана 18. ст. 2. и 3. Закона о слободном 

приступу информацијама од јавној значаја учињена битна повреда одредаба  

прекршајног поступка из члана 264. став 2. тачка 3. Закона о прекршајима. Наведену 

битну повреду одредаба прекршајног поступка учинио је и другостепени суд, јер је 

побијаном пресудом потврдио решење првостепеног прекршајног суда''. 

. 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Прзз 6/2017 од 23.3.2017. 

године, утврђена на седници Грађанског одељења од 24.4.2018. године) 


