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НОВИ САД

ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧКА ПАЛАНКА
н/р начелника општинске управе
Улица Краља Петра I
21400 БАЧКА ПАЛАНКА

Покрајинском омбудсману представком се обратио Г. Д. из Нове Гајдобре, Улица
…… …. бр. .., који се жали на рад Комисије за комасацију катастарске општине
Нова Гајдобра. Подноситељ притужбе истиче да му ни након протека више од
два месеца од писменог и усменог обраћања начелнику општинске управе за
увид у елаборат Комисије за комасацију Нова Гајдобра број II-461-5/2007/861 од
23. априла 2009. године то право није омогућено, чиме му је отежано
остваривање правних интереса у судском поступку.
Поступајући по представци дописом од 20. маја 2014. године Покрајински
омбудсман затражио је изјашњење од Општинске управе Бачка Паланка на
наводе из представке. Како протеком рока предвиђеног за доставу изјашњења
одговор није стигао, 25. јуна 2014. године упућена је ургенција за доставу истог. У
изјашњењу од 10. јула 2014. године се наводи да је Општинска управа поступајући
по захтеву Г. Д. из Нове Гајдобре за увид у документацију која се односи на
елаборат Комисије за комасацију катастарских парцела број 779 и 781 К.О. Нова
Гајдобра, писменим путем 18. марта 2014. године упутила захтев Служби за
катастар непокретности Бачка Паланка за доставу Извода из листа
непокретности за предметне парцеле. Тражене исправе достављене су 03. јуна
2014. године и увидом у исте утврђено је да је корисник наведених парцела
Република Србија, односно Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде Београд. Такође је констатовано да се сви списи предмета који се
односе на комасацију парцела налазе у Служби за катастар непокретности Бачка
Паланка, те да су 04. јула упутили писмени одговор подносиоцу захтева о
предузетим мерама и да су га том приликом упутили на надлежан орган који ће
му омогућити увид у списе предмета. Увидом у наведено изјашњење,
Покрајински заштитник грађана-омбудсман утврдио је следеће:
-

да Општинска управа Бачка Паланка, није поступила у складу са чланом
14, односно да поступак по захтеву странке није водила без одуговлачења;

-

да Општинска управа није без одлагања упутила странку на орган који је
надлежан за решавање његовог захтева.

Чланом 14. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97,
31/01 и „Службени гласник Републике Србије“ бр. 30/10) прописано је да се
поступак мора водити без одуговлачења и са што мање трошкова за странку и
друге учеснике у поступку, али тако да се прибаве сви докази потребни за
правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања и за доношење законитог и
правилног решења
Ставом 2 члана 70 Закона о општем управном поступку је прописано да право да
разгледа списе и да о свом трошку препише, односно фотокопира поједине списе
има свако треће лице које за то учини вероватним свој правни интерес.
Чланом 56 Закона о општем управном поступку је прописано да ако орган није
надлежан за пријем поднеска службено лице тог органа упозориће на то
подносиоца и упутити га органу надлежном за пријем. Ако подносилац и даље
захтева да се његов поднесак прими, службено лице је дужно да прими такав
поднесак. Ако орган нађе да није надлежан за рад по таквом поднеску, донеће
закључак којим ће одбацити поднесак због ненадлежности. Када орган прими
поднесак за чији пријем није надлежан, а несумњиво је који је орган надлежан за
пријем, послаће без одлагања надлежном органу, односно суду и о томе ће
обавестити странку.
Чланом 101 Закона о државном премеру и катастру („Сл.гласник Р. Србије“ број
72/09, 18/10, 65/13) је прописано да се упис непокретности и стварних права на
непокретностима према подацима непроведене комасације врши на основу
решења о расподели комасационе масе.
Законом о пољопривредном земљишту („Сл.гласник Р.Србије“ број 62/06, 65/08 и
41/09) је прописано да Комисију за комасацију образује скупштина јединице
локалне самоуправе.
С обзиром на горе наведено, а у складу са чланом 33. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинском омбудсману (''Службени лист АПВ'', број 23/2002, 5/2004,
16/2005 и 18/2009), Покрајински заштитник грађана - омбудсман упућује
Општинској управи Бачка Паланка

МИШЉЕЊЕ
Општинска управа Бачка Паланка поступила је супротно основним
начелима управног поступка, јер је поступајући по захтеву странке исти
водила са очигледним одуговлачењем.
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Орган јединице локалне самоуправе дужан је да након пријема поднеска
за чије поступање није надлежан исти без одлагања упути органу
надлежном за поступање и о учињеном извести подносиоца.
Ово мишљење ће се објавити на Интернет страници Покрајинског заштитника
грађана – омбудсмана, након уручења начелнику Општинске управе Бачка
Паланка.
Потребно је да се у року од 15 дана од дана пријема мишљења, изјасните о истом,
односно о предузетим мерама.

ЗАМЕНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ
ОМБУДСМАНА
Ева Вукашиновић
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