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Поштовани, 

На основу члана  29. став  1. Закона о Заштитнику грађана („Сл. гласник РС“ бр. 79/05 и 
54/07), након спроведеног поступка контроле законитости и правилности рада Градске 
управе за привреду и пољопривреду града Л.... у поступку по притужби Н.Н. из села М... 
код Б..., Заштитник грађана Вас
 

О б а в е ш т а в а
о

з а в р ш е т к у  п о с т у п к а

. . .
Н.Н. из села М... код Б... поднео је притужбу Заштитнику грађана 10. априла 2008. године 
поводом непоступања Градске управе за привреду и пољопривреду града Л.... поводом 
недоношења  одлуке  по  жалби  на  решење  Општинске  управе  за  привреду  и 
пољопривреду општине Л.... 

Заштитник  грађана  је,  поступајући  по  притужби  Н.Н.  а  по  спрoведеном  поступку, 
утврдио да је постојао пропуст у раду Градске управе за привреду и пољопривреду града 
Л...., који се огледа у томе што по примљеној жалби није поступила.  

У складу са законским овлашћењима, Заштитник грађана је  02. септембра  2009. године 
наведеном органу упутио препоруку бр. 070-352-774/08 о томе како би  уочене недостатке 
требало отклонити, и то:

- да Градска управа за привреду и пољопривреду града Л...., као орган који је решењем бр. 
325-2/2005-04  од  04.5.2005.  године  одлучио  у  првом  степену  у  поступку  издавања 
водопривредне дозволе, у оквиру својих законских овлашћења применом одредби чл. 224. 
-  228.  Закона о  општем управном поступку („Сл.  гласник РС“,  бр.  33/97 и 31/01),  без 
одлагања спроведе поступак по жалби Н.Н. који је поднео 10.6.2005. године. 

-  да  обавести Заштитника  грађана,  у  року  од  60  дана  од  дана  пријема  препоруке,  о 
поступању по њој.

Поступајући по препоруци,  Градска управа за привреду и пољопривреду града Л.... је у 
остављеном  року,  службеном  актом  бр.  547/09-04  од  09.10.2009.  године,  обавестила 
Заштитника грађана да је  поступила по препоруци и да је у складу са чл. 228. Закона о 
општем  управном  поступку,  сву  документацију  проследила  Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде као надлежном органу за решавање по жалби. 
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Како из примљеног  акта произилази да је Градска управа за привреду и пољопривреду 
града  Л...  у  свему поступила у  складу са  препоруком и отклонила уочене недостатке, 
стекли су се услови да се поступак по притужби Н.Н. оконча, о чему у складу са чланом 
29. став 1. Закона о Заштитнику грађана обавештавамо подносиоца притужбе и Градску 
управу за привреду и пољопривреду града Л.... 

Заштитник грађана  изражава наду да ће Градска управа за привреду града Л.... у свом 
будућем раду поступати искључиво по закону, стручно и ефикасно одговарати на захтеве 
грађана  и  бити  окренут  потребама  грађана  и  њиховом  испуњавању,  како  се  не  би 
дешавали слични пропусти.

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

Саша Јанковић
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