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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОКРУЖНИ СУД 
К Р А Љ Е В О  
 

ИНФОРМАТОР О РАДУ СУДА  
 

ДОДАТАК БРОЈ 8 
(ажурирано са стањем на дан 30.09.2008.године) 

 
 Допуњује се Информатор о раду Суда (са Додацима бр.1, бр.2, бр.3, 
бр.4, бр.5, бр.6 и бр.7) у односу на тачку 5. Подаци о буџету Суда 
додавањем потачке 5.9,  и у односу на тачку 9. Преглед примљених 
поднесака и предузетих мера додавањем потачке 9.1,  како следи:  
 

  
 
 5.9. Одобрени буџет за септембар 2008.године 
 
     411 – Плате и додаци (збирно за август 2008.године) 2.964.951,00 динар 
     412 –  Социјални доприноси на терет послодавца (збирно за август       
2008.године)  530.722,00 динара 
     413 – Накнаде у натури 80.000,00 динара 
     415 – Накнаде за запослене 20.000,00 динара 
     416 – Награде, бонуси и остали посебни расходи 145.315,00 динара 
     421 – Стални трошкови 570.000,00 динара 
     422 – Трошкови путовања 70.000,00 динара 
     423 – Услуге по уговору 1.160.000,00 динара 
     426 – Материјал 40.000,00 динара  
     512 – Машине и опрема 16.900 динара 
 
 
 
 
           9.1. Преглед примљених поднесака и предузетих мара у току   
                  септембра 2008. године 
 

Дана 8.9.2008.године тражилац информације Ристовић Миша, 
новинар из Ниша, је поднео захтев овом суду којим је тражио да му се у 
форми копије документа доставе електронском поштом изреке свих 
правноснажних пресуда Окружног суда у Краљеву за кривично дело 
убиство, изречене у последњих 10 година, са фотографијама из 
криминалистичко – техничке документације о увиђају ради објављивања на 
Internet News порталу www.crnahronika.rs  на коме би посетиоци бесплатно 
могли да читају и користе садржаје, с позивом на чл.15 ст.1 Закона о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја.  
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 Одлучујући решењем од 10.09.2008. године о овом захтеву на основу 
чл.16 ст.10 у вези чл.21 Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја овај суд је нашао да је исти неоснован са следећих разлога: 
 
 Окружни суд поседује тражену информацију на одговарајућем носачу. 
Mеђутим, ова информација припада кривичним списима у погледу којих је 
одредбама чл.170 Законика о кривичном поступку уређено право 
ограниченог круга лица на разматрање списа. Како тражилац информације 
није пружио суду доказе да припада овом кругу лица, односно да макар има 
оправдани интерес у смислу ст.1 наведеног члана, његов захтев је 
неоснован, у смислу чл.9 ст.1 тач.5) Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја. Дакле, појам оправданог интереса у 
кривично правном смислу не подлеже законској претпоставци о његовом 
постојању у смислу чл.4 Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја, већ ову законску претпоставку искључује.  
 
 Осим тога, како је намера тражиоца информације да исту објави на 
интернету са фотографијама жртава кривичног дела убиство, односно да је 
учини доступном и малолетним посетиоцима интернета, суд сматра да у 
конкретном случају претеже интерес заштите ових лица од узнемирујућих 
садржаја тражене информације који би могли да изазову или потенцирају 
агресивност, односно да озбиљно угрозе њихову психичку равнотежу. 
Отуда је захтев тражиоца информације неоснован и са становишта одредбе 
чл.8 ст.1 у вези чл.9 ст.1 тач.1) Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја. 
 
 
 
 
 

У преосталом делу Информатор о раду Суда  (са Додацима бр.1, 
бр.2, бр.3, бр.4, бр.5 , бр.6 и бр.7) остаје непромењен. 
 
 

Одговорно лице за тачност података 
                                                                 Славица Сакос, судијски помоћник 


