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Т р с т е н и к 
 
                     
              На основу члана 78. Закон о општем управном поступку ("Сл. гласнику РС", бр. 
18/2016 и 95/2018-аут.тумачење),  вд директора Дома здравља, сачинио је: 
 
 

СЛУЖБЕНУ БЕЛЕШКУ 
 
 

         Дана 11.08.2022. године Адв. Николи Д. Ђурићу, др Агостина Нета 26/34, 11070 
Нови Београд, покушано је достављање путем  поште са повратницом,  Информација од 
јавног значаја Теодра Фенка из Београда кога заступа Адв. Николи Д. Ђурићу, на 
седиште пуномоћника, поступајући по Решењу Повереника за информације од јавног 
значаја на адресу седишта адвоката на Новом Београду број решења 071-11-2436/2022-
03 од 25.07.2022.године. 
 
          Увидом у повратницу и писмо утврђено је да  писмено-Инофрмација од јавног 
значаја заведена у пословним књигама под бројем 02-бр. 1093/1 од 08.08.2022.године, 
није уручено примаоцу на адресу седишта адвоката, да је достављач оставио извештај о 
пошиљци, али да и након достављања извештаја пошиљка није преузета из Поште,  те 
се вратила на адресу пошиљаоца, Дом здравља ``Др Сава Станојевић`` Трстеник са 
назнаком да је на годишњем одмору од 11.08.2022. до 05.09.2022.године. 
            Будући да на законом прописани начин није било могуће лично достављање 
Информација од јавног значаја заведена у пословним књигама под бројем 02-бр. 1093/1 
од 08.08.2022.године,  Дом здравља “Др Сава Станојевић” Трстеник је,  сагласно члану 
78. Закон о општем управном поступку, дана 16.08.2022. године објавио на огласној 
табли Дома здравља и веб презентацији Дома здравља“Др Сава Станојевић” Трстеник, 
Инофрмација од јавног значаја заведена у пословним књигама под бројем 02-бр. 1093/1 
од 08.08.2022.године, да су се стекли услови да се Теодру Фенк из Београда кога 
заступа Адв. Николи Д. Ђурићу, упучи писмено Инофрмација од јавног значаја 
заведена у пословним књигама под бројем 02-бр. 1093/1 од 08.08.2022.године. 
             По протеку рока од 15 дана од дана објављивања,  тј. дана 01.09.2022. године, 
Упозорење се сматра достављеним Теодра Фенка из Београда кога заступа Адв. Николи 
Д. Ђурићу, од када и теку  рокови предвиђени Законом.   
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