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Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману представком од 28. марта 2014. 
године обратила се Р. Ј. из Руме због тога што је ЈКП „Комуналац“ из Руме, 
наводно, оскрнавио и без ичије сагласности отварао гроб њеног сина на 
Градском гробљу у Руми, РКТ бр. парцеле …., редни број гробног места ….. .. … у 
два наврата: 2009. године и 2013. године. Из тог разлога обратила се пријавом 
комуналној инспекцији која је извршила инспекцијски надзор и након 
састављања записника донела решење VIII број: 355-468/12 од 13. новембра 2012. 
године које није извршено, а на које је изјављена жалба од стране ЈКП 
„Комуналац“ из Руме. Обавештењем од 27. новембра 2013. године упућеном 
подноситељки притужбе наведено је да је спис предмета достављен Општинском 
већу као другостепеном органу на даље решавање.    
 
Поступајући по представци дописом од 15. априла 2014. године Покрајински 
заштитник грађана – омбудсман затражио је изјашњење од Комуналне 
инспекције, Одељења за урбанизам и комунално-стамбене послове општине 
Рума на наводе из представке. У изјашњењу од 30. априла 2014. године број: 355-
468-2/12 наведено је да је на решење Комуналне инспекције  општинске управе 
Општина Рума број:355-468/12 од 13. новембра 2012. године изјављена жалба од 
стране ЈП „Комуналац“ у Руми и да је цео спис предмета достављен Општинском 
већу као другостепененом органу на даље решавање. Надаље је у изјашњењу 
наведено да је Општинско веће донело решење број 06-55-18/2014-II од 03. априла 
2014. године којим је одлучено по изјављеној жалби и да је увидом у списе 
предмета утврђено да је предметно решење Општинског већа број 06-55-18/2014-
II од 03. априла 2014. године уручено Р. Ј. дана 14. априла 2014. године.  
 
Након примљеног изјашњења Комуналне инспекције, Одељења за урбанизам и 
комунално стамбене послове општине Рума, Покрајински заштитник грађана – 
омбудсман је дана 07. маја 2014. године упутио захтев за изјашњење Општинском 
већу Рума да достави информацију због чега у жалбеном поступку није донео 
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решење без одлагања, имајући у виду да је прошао прилично дуг временски 
период од дана изјављивања жалбе на решење број 355-468/12 од 13. новембра 
2012. године, као и да уз изјашњење достави копије списа предметног управног 
поступка, копију донетог акта и повратнице која је уручена подноситељки 
представке.  
 
Општинско веће општине Рума доставило је 12. јуна 2014. године изјашњење број 
Сл/2014-III и копије тражених докумената. Увидом у наведено изјашњење 
поводом представке Ј. Р. из Руме, Улица ………… ……………. .., Покрајински 
заштитник грађана-омбудсман је утврдио следеће: 
 
-да је Јавно предузеће „Комуналац“ из Руме благовремено изјавило жалбу на 
Решење Комуналне инспекције Одељења за урбанизам и комунално стамбене 
послове општине Рума број 355-468/12 од 13. новембра 2012. године; 
 
-да Општинско веће општине Рума, као надлежни другостепени орган није у 
року прописаним чланом 237. Закона о општем управном поступку  донело и 
доставило странци решење, већ је то учињено након протека непримерено дугог 
рока; 
 
-да се разлог који је наведен у изјашњењу органа не може сматрати оправданим 
за недонешење решења у поступку по изјављеној жалби. 
 
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 1. члана 237. 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 решење по жалби мора донети и доставити странци што пре, а најдоцније у 
року од два месеца од дана предаје жалбе, ако посебним законом није одређен 
краћи рок. 
 
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; 18/2009), Покрајински заштитник грађана - омбудсман упућује 
Општинском већу општине Рума 
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М И Ш Љ Е Њ Е 
 
Општинско веће општине Рума учинило је пропуст у вођењу управног поступка 
јер није донело решење по жалби ЈП „Комуналац“ из Руме, у складу са чланом 
237. став 1. и чланом 14. Закона о општем управном поступку  („Службени лист 
СРЈ“ бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник Републике Србије“ бр. 30/10). 
 
Разлози наведени у изјашњењу не могу бити оправдање за одлагање доношења 
решења у прописаном року. 
  
Ово мишљење ће се објавити на Интернет страници Покрајинског заштитника 
грађана – омбудсмана, након уручења Општинском већу општине Рума. 
 
Потребно је да се у року од 15 дана од дана пријема мишљења, изјасните о истом, 
односно о предузетим мерама.  
  
 
 
С поштовањем,  
 
 
                                                                       ЗАМЕНИЦА  ПОКРАЈИНСКОГ 

                                            ОМБУДСМАНА 
 

                                            Ева Вукашиновић 
  

 


