
 

Број: I-ОП-1-77/15 

Дана: 16. марта 2015. године 

НОВИ САД 

 

 

 

 

Поступајући у оквиру прописане надлежности да прима и испитује притужбе које се односе 

на повреду људских права и да контролише законитост, целисходност и ефикасност 

поступања органа управе, Покрајински заштитник грађана-омбудсман у складу са чланом 42 

став 2 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана-омбудсману 

(„Сл. лист АП Војводине“ број 37/2014, 40/2014 – исправка и 54/2014),  Градској управи за 

урбанизам, комуналне и инспекцијске пословe Града Сремска Митровица, упућује следеће 

 

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

 

Градска управа за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове Града Сремска 

Митровица учинила је пропуст у раду будући да је одуговлачила поступке по 

предлозима за понављање правноснажно окончаних поступака. 

 

Покрајински заштитник грађана –омбудсман сматра да је потребно да Градска управа 

за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове Града Сремска Митровица без даљег 

одлагања поступи по предлозима Савета зграде ……….. ……… ……… за понављање 

правноснажно окончаних поступака број 463-121/2010-VI и број 351-208/2010-VI и у 

складу са чланом 246, односно чланом 247 Закона о општем управном поступку донесе 

акт, на који ће странка имати могућност изјављивања жалбе.  

 

Oво мишљење биће објављено на Интернет страници Покрајинског заштитника 

грађана – омбудсмана након уручења Градској управи за урбанизам, комуналне и 

инспекцијске послове Града Сремска Митровица. 

 

 

 

О  б р а з л о ж е њ е 

 

 

Покрајинском заштитнику грађана-омбудсману обратио се Б.В. у своје име и име осталих 

власника посебних делова зграде у Сремској Митровици, ………. ………. ………. 

притужбом на рад Градске управе за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове Града 

Сремска Митровица. Подноситељ притужбе је указао на чињеницу да је дана 17. децембра 

2014. године поднео предлоге наведеном органу јединице локалне самоуправе за понављање 

управних поступака окончаних правноснажним решењем број 351-208-2010-VI од 18. марта 

2010. године и решењем број 463-121/2010-VI од 04. децембра 2012. године, али да до дана 

састављања притужбе није одлучено по истим.   



 

 

Поступајући по притужби, Покрајински заштитник грађана-омбудсман упутио је захтев 

начелнику Градске управи за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове Града Сремска 

Митровица  да се изјасни о наводима из притужбе. 

 

У изјашњењу број 07-21/2015-VI од 03. марта 2015. године је наведено да је поступајући 

орган управе Решењем број 351-208/2010-VI од 18. марта 2010. године В.Р., Л.М., Ц. Н., 

М.Ж., М.Д. и Р.В. одобрио употребу стамбено-пословног објекта спратности По+П+1+Пк на 

парцели број ………. Сремска Митровица. Надаље је констатовано да је Решењем број 463-

121/2010-VI од 04.12.2012. године наведеним лицима утврђено земљиште за редовну 

употребу предметног стамбено-пословног објекта и истим је формирана катастарска парцела 

број ………… Сремска Митровица. Ценећи наводе о основаности поднетих предлога за 

понављање поступака Градска управа за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове 

Града Сремска Митровица је извршила увид у Препис листа непокретности број ……… 

Сремска Митровица и утврдила да је парцела број ………. остало грађевинско земљиште у 

државној својини са уписаним правом коришћења Јавног предузећа “Војводине шуме“ у 

целости, те да се самим тим не може утврдити правни интерес подноситеља предлога за 

понављање поступка. Указано је да поступци покренути по предлозима овлашћеног 

представника Савета зграде краља Петра Првог број 1 нису окончани. 

  

Увидом у наведено изјашњење утврђено је да Градска управа за урбанизам, комуналне и 

инспекцијске послове Града Сремска Митровица приликом пријема предлога за понављање 

поступака није ценила да ли су предлози благовремени, да ли су поднети од овлашћених 

лица и да ли су околности на које се предлози заснивају учињена вероватним, односно није у 

складу са основним начелима управног поступка поступала без одуговлачења. Може се 

закључити да су подносиоци предлога неуке странке, те да има доста нејасноћа у поднетим 

предлозима, али је орган дужан да се у току целог поступка стара да незнање и неукост 

странке не буде на штету права која им припадају. Сходно томе, орган је дужан да у циљу 

утврђивања правног интереса, односно овлашћења лица да поднесу ове предлоге, захтева од 

предлагача да доставе доказе о власништву на посебним деловима стамбене зграде и 

помоћних објеката на спорној парцели, на основу којих заснивају правни интерес за 

понављање окончаних управних поступака. 

 

Чланом 246 Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“ број 33/1997, 31/2001 и Сл. 

гласник Р. Србије“ број 30/10) је прописано:  

 

(1) Кaд oргaн кojи je нaдлeжaн зa рeшaвaњe o прeдлoгу зa пoнaвљaњe пoступкa прими 

прeдлoг, дужaн je дa испитa дa ли je прeдлoг блaгoврeмeн, дa ли гa je пoднeлo oвлaшћeнo 

лицe и дa ли je oкoлнoст нa кojoj сe прeдлoг зaснивa учињeнa вeрoвaтнoм. 

(2) Aкo услoви из стaвa 1. oвoг члaнa нису испуњeни, oргaн ћe свojим зaкључкoм oдбaцити 

прeдлoг зa пoнaвљaњe пoступкa. 

(3) Aкo су услoви из стaвa 1. oвoг члaнa испуњeни, oргaн ћe испитaти дa ли су oкoлнoсти, 

oднoснo дoкaзи кojи сe изнoсe кao рaзлoг зa пoнaвљaњe пoступкa тaкви дa би мoгли дoвeсти 

дo друкчиjeг рeшeњa, пa aкo утврди дa нису, oдбићe прeдлoг свojим рeшeњeм. 

Чланом 247 Закона о општем управном поступку је прописано да: 



 

 (1) Aкo oргaн нe oдбaци нити oдбиje прeдлoг зa пoнaвљaњe пoступкa нa oснoву члaнa 246. 

oвoг зaкoнa, дoнeћe зaкључaк дa сe пoнaвљaњe пoступкa дoзвoли и oдрeдићe у кoмe ћe сe 

oбиму пoступaк пoнoвити. У пoнaвљaњу пoступкa пo службeнoj дужнoсти, oргaн ћe дoнeти 

зaкључaк кojим сe пoнaвљaњe дoзвoљaвa aкo прeтхoднo утврди дa су зa пoнaвљaњe 

испуњeни зaкoнски услoви. Рaниje рaдњe у пoступку нa кoje нe утичу рaзлoзи пoнaвљaњa 

пoступкa нeћe сe пoнaвљaти. 

(2) Кaд je тo прeмa oкoлнoстимa случaja мoгућe, a у интeрeсу je убрзaњa пoступкa, нaдлeжни 

oргaн мoжe, чим утврди пoстojaњe услoвa зa пoнaвљaњe, прeћи нa oнe рaдњe пoступкa кoje 

трeбa пoнoвити, нe дoнoсeћи пoсeбaн зaкључaк кojим сe пoнaвљaњe дoзвoљaвa. 

(3) Кaд o прeдлoгу зa пoнaвљaњe пoступкa oдлучуje другoстeпeни oргaн, oн ћe сaм извршити 

пoтрeбнe рaдњe у пoнoвљeнoм пoступку, a изузeтнo, aкo нaђe дa ћe тe рaдњe бржe и 

eкoнoмичниje извршити.  

Чланом 14 Закона о општем управном поступку је прописано да се Пoступaк сe мoрa вoдити 

бeз oдугoвлaчeњa и сa штo мaњe трoшкoвa зa стрaнку и другe учeсникe у пoступку, aли тaкo 

дa сe прибaвe сви дoкaзи пoтрeбни зa прaвилнo и пoтпунo утврђивaњe чињeничнoг стaњa и зa 

дoнoшeњe зaкoнитoг и прaвилнoг рeшeњa. 

Покрајински заштитник грађана-омбудсман стекао је уверење да је Градска управа за 

урбанизам, комуналне и инспекцијске послове Града Сремска Митровица  начинила пропуст 

будући да: 

 По пријему предлога за понављање правноснажно окончаних поступака није ценила 

чињенице у смислу члана 246 Закона о општем управном поступку; 

 Није предузела све мере како учесници поступка не би даље трпели штету; 

 услед неблаговременог поступања је дошло до повреде начела економичности поступка 
 

Имајући у виду утврђено чињенично стање, Покрајински заштитник грађана-омбудсман је 

заузео став као у диспозитиву. 

 

С поштовањем, 

        ЗАМЕНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ 

          ОМБУДСМАНА 

 

                                                                                                  Ева Вукашиновић 


