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Информације од јавног значаја 
Теодор Фенк из Београда кога заступа адвокат Никола Д.Ђурић 

 
               

           
          Поштовани, 
 
         Сходно Закону о слободном приступу информација од јавног значаја (“Сл. гласник РС”, бр.120/2004, 
54/2007, 104/2009,  36/2010) а по налогу Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности број 071-11-2436/2022-03 од 25.07.2022.године који смо примили 03.08.2022.године под бројем 
02-бр. 1086/1, наложено је Дому здравља “Др Сава Станојевић” Трстеник да без одлагања а најкасније у 
року од осам дана од дана пријема решења поступи по захтеву за слободан приступ информацијама од 
јавног значаја Фенк Теодора из Београда, поднето преко пуномоћника Ђурић Д. Николе, адвоката из 
Београда дана 14.06.2022.године. 
 
Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја упућене Стоматолошкој Служби 
Дома здравља “Др Сава Станојевић” Трстеник односи се на следеће информације: 

1. Да ли је суви стерилизатор као и аутоклав за брзу стерилацију тренутно у исправном стању? 
2. Када је према вашим евиденцијама вршен последњи ремонт аутоклава за брзу стерилизацију као и у 

којим периодима у 2021.године вршена контрола његове исправности? Тражимо да нам доставите 
бројеве свих налога о вршењу контроле аутоклава за брзу стерилизацију као и сувог стерилизатора у 
2021.години. 
 
Одговор: 
На 1. питање да ли је суви стерилизатор као и аутоклав за брзу стерилизацију тренутно у исправном 
стању одговарамо - Дом здравља “Др Сава Станојевић” Трстеник је аутоклав за брзу стерилизацију 
(централну стерилизацију) набавио 25.05.2022.године а исти је почео са радом 13.06.2022.године, 
тренутно је у исправном стању. 
У Стоматолошкој служби постоје 5 стерилизатора за суву стерилизацију, сви су у исправном стању. 
Тако да је суви стерилизатори као и аутоклав за брзу стерилизацију су тренутно у исправном стању. 
 
На 2. питање - Када је према вашим евиденцијама вршен последњи ремонт аутоклава за брзу 
стерилизацију као и у којим периодима у 2021.године вршена контрола његове исправности? 
Тражимо да нам доставите бројеве свих налога о вршењу контроле аутоклава за брзу стерилизацију 
као и сувог стерилизатора у 2021.години. 
Током 2021.године нисмо имали аутоклав за брзу стерилизацију тако да контрола истог није ни 
вршена. Дом здравља “Др Сава Станојевић” Трстеник је аутоклав за брзу стерилизацију (централну 
стерилизацију) набавио 25.05.2022.године а исти је почео са радом 13.06.2022.године. 
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Контрола исправности сувих стерилизатора (постоје 5 стерилизатора за суву стерилизацију) у 
Стоматолошкој служби у 2021.години нисмо вршили због актуелне ситуације са пандемијом 
COVID-19, тако да немамо да Вам доставимо бројеве налога о вршењу контроле аутоклава за брзу 
стерилизацију као и сувог стерилизатора у 2021.години. 
 
Поштовани напомињемо да смо Вам на овај Захтев за информацијама од јавног значаја од 
14.06.2022.године одговорили 23.06.2022.године а исти сте примили 18.07.2022.године што се може 
видети увидом у повратницу – Извештај о уручењу, који нам је пристигао са доцњом. Уколико имате 
каквих питања можете нам се обратити или извршити и лично увид у тражене информације као и у 
документацију о пруженим одговорима. 
 

 
 
 

               Срдачан поздрав, 
 
                                                                                                              ВД ДИРЕКТОРА 
 
                                                                                                       _______________________ 
                                                                                                      Др Жаклина Ристић, спец. 
                                                                                                             интерне медицине 
 
                                                                                             
          
 


