
 

 

 
                   

ОДБАЦИВАЊЕ ЗАХТЕВА КАДА СЕ ВЕЋ ВОДИ ПОСТУПАК  

У ИСТОЈ УПРАВНОЈ СТВАРИ 

 

„Решењем Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности В., … од 

13.9.2017. године, одбацује се захтев за упис забележбе спора који се води пред Привредним 

судом у Београду под бројем … 3902/16, … 

 

Увидом у списе предмета, утврђено је да је дана 3.8.2017. године, Д. … поднео захтев за упис 

забележбе спора који се води пред Привредним судом у Београду под бројем … 3902/16, … 

ради поништаја уговора о купопродаји и размени непокретности који су тужени Р. и Б., 

закључили дана 13.11.2015. године и оверили код Јавног бележника … под ОПУ: 2233…. Уз 

захтев је достављена Тужба за поништај уговора поднета Привредном суду у Београду дана 

26.07.2016. године, … 

 

Увидом у списе предмета утврђено је да је првостепени орган поступајући по захтеву 

жалиоца за упис забележбе спора на основу приложене тужбе за поништај уговора поднета 

Привредном суду у Београду дана 26.07.2016. године … донео решење … од 14.10.2016. 

године. Поступајући по жалби Б., изјављеној на решење првостепеног органа број … од 

14.10.2016. године, овај орган донео је решење … од 18.11.2016. године… Дана 23.05.2017. 

године, овај орган донео је решење број … На наведено решење … од 23.05.2017. године, 

жалилац је изјавио тужбу дана 08.08.2017. године, … која је заведена код Управног суда под 

бројем … У. ... 

 

… Правилно је првостепени орган поступио када је ожалбеним решењем одбацио предметни 

захтев за упис забележбе спора који се води пред Привредним судом у Београду под бројем … 

3902/16, … обзиром да се поводом исте управне ствари води управни спор по тужби од 

08.08.2017. године на Решење Републичког геодетског завода … од 23.05.2017. године. С тим 

у вези, одредбом члана 92. став 1. тачка 5. Закона о општем управном поступку („Сл. 

гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је да ће орган решењем одбацити захтев ако се у истој 

управној ствари већ води судски или управни поступак или је о њој већ правноснажно 

одлучено решењем којим је странци признато право или наложена нека обавеза.“ 

 

 

(из решења Републичког геодетског завода број 952-02-23-7702/2017 од 2.11.2017. године)  

 


