РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Број :
Дана : 19.04.2012.године
Зрењанин
Пупинова број 14
023/3150210
На основу члана 26. Одлуке о заштитнику грађана («Службени лист
општине Зрењанин» бр. 10/2003 и «Сл.лист Града Зрењанина» бр.24/2008)
по представци подносиоца AB заштитник грађана даје

МИШЉЕЊЕ
Комисија за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање
одузетог замљишта Одсек за имовинскоправне послове градске управе
града Зрењанина повредила је право подносиоца представке на поступање
у разумном року за доношење одлука у управном поступку, на тај начин што
није донела решење којим би утврдила право на враћање одузетог
земљишта и извршила упис парцела према споразуму од 10.02.2000-те
године, а у циљу доношења решења којим би се вратило друго
одговарајуће земљиште. Потребно је да Комисија за вођење поступка и
доношење решења по захтеву за враћање одузетог земљишта у најкраћем
могућем року донесе решење и отклони повреду права подносиоца
представке.

Разлози:
Грађанин је овом органу поднео представку дана 16.03.2012.године у којој
тврди да је Комисија за вођење поступка и доношење решења по захтеву
за враћање одузетог земљишта дана 10.02.2000-те године сачинила
споразум број: .......... од 10.02.2000-те године којим се подносиоцима
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захтева враћа друго одговарајуће земљиште, обзиром да је њиховом
правном претходнику одузето земљиште по решењу број: ........
Подносиоцима захтева су враћене парцеле и то:кат.парц.број .......,
парц.број: .......... и парц.број: .......... те су исти након закључења овог
споразума уведени у посед на свим горенаведеним парцелама. Обзиром да
већ 12 година Комисија није донела решење којим би се извршио упис овог
другог одговарајућег земљишта на име подносилаца захтева, исти нису
били у могућности да се укњиже као власници те располажу наведеним
земљиштем као власници чиме трпе штету.
У одговору заштитнику грађана Комисија је навела да је дана
26.08.2011.године на парцелама број .......... и .......... уписано власништво
Републике Србије и корисништво Министарства привреде, шумарства и
водопривреде РС, а парцела број: .......... К.о. Меленци уписана је као
друштвена својина корисника ДОО:»Агровет» Меленци. То значи да у овом
тренутку странкама не могу бити враћене две од три додељене парцеле као
друго одговарајуће земљиште обзиром да је оно сада у својини Републике
Србије.
Обзиром да Комисија 12 година није донела решење којим би утврдила
право на враћање одузетог земљишта, а у међувремену су додељене
парцеле прешле у власништво Републике Србије, грађани не морају да
сносе последице и да трпе штету, а због непоступања по члану 208 тачка
1. Закона о општем управном поступку који цит:» Кад се поступак покреће
поводом захтева странке, односно по службеној дужности ако је то у
интересу странке, а пре доношења решења није потребно спроводити
посебан испитни поступак , нити постоје други разлози због којих се не може
донети решење без одлагања (решавање претходног питања и др.), орган је
дужан да донесе решење и достави га странци што пре, а најдоцније у року
од једног месеца од дана предаје уредног захтева, односно од дана
покретања поступка по службеној дужности, ако посебним законом није
одређен краћи рок. У осталим случајевима, кад се поступак покреће
поводом захтева странке, односно по службеној дужности, ако је то у
интересу странке, орган је дужан да донесе решење и достави га странци
најдоцније у року од два месеца, ако посебним законом није одређен краћи
рок».
Комисија у одговору наводи да због «протека времена» (а самом кривицом
Комисије недоношењем решења) поново спроводи поступак враћања
земље и покушава да наметне странкама нови споразум. Мишљење је
заштитника грађана да се на основу стања у списима предмета може
донети решење јер је овај предмет већ једном расправљен и постигнут
споразум, те се не могу поводом исте ствари водити два поступка.
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