РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
БРОЈ: ROP-PAN-2014-ISAWHA-2/2016
Панчево,31.03.2016. године
Трг краља Петра I број 2-4
Градска управа града Панчева, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове,
решавајући по приговору Крстевски Вере и Вистаћ Александра из Панчева, поднетог путем пуномоћника Грубанов
Бојана из Панчева, по службеној дужности, а на основу члана 224., 257. 210. и 211. Закона о општем управном поступку
(„Службени лист СРЈ“ број 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“ број 30/10) и члана 14. и члана 34. Одлуке о градској
управи града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 13/14 – пречишћен текст,) доноси следећи:
РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ приговор Крстевски Вере и Вистаћ Александра из Панчева, поднет путем пуномоћника Грубанов
Бојана из Панчева против Закључка број ROP-PAN-2014-ISAWHA-2/2016 од 25.03.2016.године, као неблаговремено
поднесен.
ПОНИШТАВА СЕ Закључак Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове број ROPPAN-2014-ISAWHA-2/2016 од 25.03.2016.године по службеној дужности.
Образложење
Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева поступајући
по захтеву Крстевски Вере и Вистаћ Александра из Панчева, поднетог путем пуномоћника Грубанов Бојана из Панчева за
издавање решења којим се одобрава извођење радова из члана 145. Закона о планирању и изградњи-промена намене
пословног простора у стамбени простор без извођења грађевинских радова, донео је Закључак о одбацивању захтева
број ROP-PAN-2014-ISAWHA-2/2016 дана 25.03.2016.године, као непотпуног, обзиром да графички прилози пројектне
документације нису достављени у pdf формату, потписани квалификованим електронским потписом у складу са чланом 3.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, односно у формату .dwg или dwf(.dwfx)
кojи су електронски потписани.
Побијани Закључак број
ROP-PAN-2014-ISAWHA-2/2016 од 25.03.2016.године, достављен је странци дана
25.03.2016.године.
Крстевски Вера и Вистаћ Александра из Панчева, путем пуномоћника Грубанов Бојана из Панчева, подносе приговор
против наведеног закључка дана 29.03.2016.године и уређују га достављањем пуномоћи дана 31.03.2016.године.
Чланом 18, став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“,
број 113/15) предвиђено је да против закључка о одбацивању подносилац захтева може изјавити приговор надлежном
општинском, односно градском већу, преко надлежног органа, у року од три дана од дана достављања.
Чланом 224. Закона о општем управном поступку прописано је да првостепени орган испитује да ли је жалба
допуштена, благовремена и изјављена од стране овлашћеног лица. Побијани закључак достављен је странци дана
25.03.2016.године, а приговор предат 29.03.2016.године, односно предат после истека рока од 3 дана у ком року се
приговор може поднети.
С обзиром да подносилац приговора није поднео приговор у законом прописаном року, приговор се сходно члану 224.
Закона о општем управном поступку одбацује као неблаговремен, као у ставу 1. диспозитива.
Надаље, испитујући наводе из приговора надлежни орган је након инсталирања новог програма утврдио да су
графички прилози пројектне документације достављени у прилогу захтева ROP-PAN-2014-ISAWHA-2/2016, достављени
у формату (.dwfx) и да су електронски потписани, све у складу са чланом 3. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем. Како је као разлог за доношење Закључка број ROP-PAN-2014-ISAWHA2/2016 од 25.03.2016.године, наведено управо то да графички прилози пројектне документације нису достављени у pdf
формату, потписани квалификованим електронским потписом, то је надлежни орган по службеној дужности, а на основу
члана 257.Закона о општем управном поступку, донео одлуку као у ставу 2. диспозитива.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог закључка допуштен је приговор Градском већу града Панчева у року од 3 дана од дана достављања,
односно објављивања на интернет страници надлежног органа. Приговор се предаје путем овог Секретаријата таксиран
са 440,00 динара административне таксе.
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