ЗАКОНСКЕ МОГУЋНОСТИ СПАЈАЊА ПОСТУПАКА
У КАТАСТРУ НЕПОКРЕТНОСТИ
„…Чланом 117. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01
„Сл.гласник РС“, бр.30/10), прописано је у ставу 1. да ако се права или обавезе странака
заснивају на истом или сличном чињеничном стању и на истом правном основу и ако је
орган који води поступак у погледу свих предмета стварно надлежан, може се
покренути и водити један поступак и онда кад се ради о правима и обавезама више
странака, у ставу 2. да под истим условима једна странка или више странака могу у
једном поступку остваривати и више различитих захтева, а у ставу 3. да о вођењу једног
поступка у случајевима из ст. 1. и 2. овог члана орган ће донети посебан закључак.
Против тог закључка може се изјавити жалба, осим ако је закључак донео другостепени
орган.
Чланом 125. Закона о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 18/10,
65/2013, 15/2015 – одлука УС и 96/2015), у ставу 9. прописано је да се у један поступак
могу спојити захтеви за упис на основу сагласности странака у чију корист се поступци
воде или на основу захтева странке из поступка у коме је приложена исправа којом се
ставља ван снаге исправа која је основ уписа у поступку који се по редоследу решавања
раније решава.
Имајући у виду цитиране законске одредбе, овај орган је оценио да су неосновани наводи
жалиоца да није било места примени члана 117. Закона о општем управном поступку
наводећи да је Законом о државном премеру и катастру посебно уређен институт
спајања поступака, као и услови који морају бити испуњени да би се дозволило спајање.
Наиме, по оцени овог органа, не може се сматрати да је чланом 125. Закона о државном
премеру и катастру, који уређује редослед решавања захтева и изузетке од редоследа,
одредбом из става 9. уређен у целости институт спајања поступака нити се иста може
примењивати самостално без сходне примене одредаба члана 117. Закона о општем
управном поступку који спајање ствари у један поступак уређује од надлежности органа
преко предмета поступка до самог акта којим се о спајању одлучује и правног средства.
У складу са изнетим, како постоје питања спајања поступака која нису уређена Законом
о државном премеру и катастру, исти у том смислу не дерогира одредбе члана 117.
Закона о општем управном поступку.“
(из Решења Републичког
12.04.2016.године)
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