ЗАХТЕВ ЗА ИСПРАВКУ ГРЕШКЕ У КУЦАЊУ СЕ НЕ МОЖЕ СМАТРАТИ ЖАЛБОМ
„Дана ... године, овом органу, достављени су списи предмета ..., ради одлуке по жалби на
Решење Службе за катастар непокретности ..., број ...
Увидом у списе предмета, утврђено је да се у истим не налази жалба изјављена на
Решење Службе за катастар непокретности ..., број ..., већ само захтев за исправку
техничке грешке у Решењу број ... Предметни захтев се односи на исправку техничке
грешке у Решењу број ..., на страни број 2 у делу упис терета - врста терета: остале
забележбе прописане законом и у седмом реду истог дела где је уписано „као и да се
обавезује према ... банци АД Београд као хипотекарном повериоцу са доцнијим редом
првенства“, те да је потребно уместо ... банке АД Београд уписати ... ad Београд, као
хипотекарног повериоца.
У списима предмета се налази и допис Службе за катастар непокретности ..., број ... од
... године, у коме је наведено да је упис забележбе у катастру непокретности извршен у
складу са ставом 3. Заложне изјаве, те да нема техничке грешке. У истом допису је даље
наведено да је потребно да се подносилац захтева за исправку техничке грешке у Решењу
број ..., изјасни да ли изјављује жалбу на наведено решење и да уколико не поступи по овом
допису, захтев за испраку ће се сматрати жалбом, те ће сходно члану 129. став 3. Закона
о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/2013, 15/2015 –
одлука УС и 96/2015), са списима предмета бити достављена другостепеном органу.
Одредбом члана 209. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр.
33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 30/10), прописано је да орган који је донео
решење може у свако време исправити грешке у именима или бројевима, писању или
рачунању, као и друге очигледне нетачности у решењу или његовим овереним преписима, а
чланом 210. став 2. истог Закона, предвиђено је да се Закључком одлучује о питањима
која се као споредна појаве у вези са спровођењем поступка, а о којима се не одлучује
решењем.
С обзиром на то да је за исправку грешке у смислу члана 209. Закона о општем управном
поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 30/10)
надлежан првостепени орган, а да је чланом 129. став 1. Закона о државном премеру и
катастру („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/2013, 15/2015 – одлука УС и 96/2015),
предвиђено да се против решења, односно закључка донетог у првом степену може
изјавити жалба Заводу, у року од осам дана од дана достављања решења, односно
закључка, преко надлежне Службе, да странка није поднела жалбу у смислу наведеног
члана и да првостепени орган не може донети одлуку да се захтев за исправку грешке има
сматрати жалбом без захтева странке, овај орган, Служби за катастар непокретности
... доставља списе предмета број ..., јер нису испуњени услови за поступање овог органа у
смислу члана 11. став 3. Закона о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 18/10, 65/2013, 15/2015 – одлука УС и 96/2015).“
(из дописа Републичког геодетског завода број 952-02-23-2500/2016 од 08.07.2016. годинe)

