ОДБАЦИВАЊЕ ЗБОГ НЕУРЕДНОСТИ
„Размотривши жалбу, ожалбено Решење и целокупне списе предмета, овај орган је
оценио да ожалбено Решење треба поништити и да су испуњени услови да сам реши
управну ствар.
Наиме, чланом 124. став 4. Законa о државном премеру и катастру („Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13 и 15/2015 - одлука УС и 96/2015), предвиђено је да уредан
захтев за упис у катастар непокретности мора да садржи исправе за упис у оригиналу,
овереном препису или овереној копији, односно у форми електронског документа, ако је
захтев поднет у електронској форми и доказ о уплаћеној такси, док је чланом 126. став 4.
истог закона, предвиђено је да ако захтев није уредан, Служба није дужна да обавештава
странку о недостацима у погледу поднетог захтева и приложених исправа, већ ће
решењем одбацити захтев.
…Увидом у поднети захтев утврђено је да је подносилац захтева у прилогу истог
доставио Уговор о преносу трајног коришћења некретнина уз накнаду, а која исправа је
приложена у неовереној копији, а што и првостепени орган у образложењу ожалбеног
решења наводи. Како подносилац захтева није доставио исправе у оригиналу или у
овереном препису, у смислу члана 124. став 4. Законa о државном премеру и катастру
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13 и 15/2015 - одлука УС и 96/2015), овај
орган је одлучио у свему у складу са чланом 126. став 4. истог закона, којим је предвиђено
да ако захтев није уредан, Служба није дужна да обавештава странку о недостацима у
погледу поднетог захтева и приложених исправа, већ ће решењем одбацити захтев.
Чланом 233. став 1. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97,
31/01 и 30/10), предвиђено је да ако другостепени орган утврди да су у првостепеном
решењу погрешно оцењени докази, да је из утврђених чињеница изведен погрешан
закључак у погледу чињеничног стања, да је погрешно примењен правни пропис на основу
кога се решава управна ствар, или ако нађе да је на основу слободне оцене требало
донети друкчије решење, он ће својим решењем поништити првостепено решење и сам
решити управну ствар.
(из решења Републичког геодетског завода број 952-02-23-194/2016 од 01.04.2016. година)

