РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО – ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ
И СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број : ROP-PAN-370-CPI-1/2016
Панчево, 09.03.2016. год.
Трг Краља Петра I бр. 2-4
Градска управа града Панчева – Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове у Панчеву, поступајући по службеној дужности, у поступку издавања решења о
грађевинској дозволи поднетом од стране Марачек Иштвана, путем пуномоћника Маје Беговић Радеч,
на основу члана 209. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и
''Службени гласник РС'' 30/10), члана 134. став 2. и Закона о планирању и изградњи (''Службени
гласник РС'' бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14
и 145/14) члана 3.став 10. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл.гласник РС“ бр. 113/15), члана 14. став 3. и члана 34. Одлуке о градској управи града
Панчева (''Службени лист града Панчева'' бр. 13/14– пречишћен текст) , донео је следећи:
ЗАКЉУЧАК
I
У диспозитиву Закључка број: ROP-PAN-370-CPI-1/2016 од 09.02.2016.године Секретаријата
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове у Панчеву, исправља се техничка грешка у
писању броја закључка и датума издавања и уместо: ''бр. ROP-PAN-313-CPI-1/2016 поднет дана
1.2.2016.године'', уписује се:''бр. ROP-PAN-370-CPI-1/2016 поднет дана 3.2.2016.године'.
Ова исправка има правно дејство од дана од ког правно дејство има донети закључак број:
ROP-PAN-370-CPI-1/2016 од 09.02.2016.године .
Образложење
Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева поступајући по захтеву за издавање грађевинске дозволе поднетом од стране Марачек
Иштвана, путем пуномоћника Маје Беговић Радеч, дана 3.2.2016.године, донео је Закључак о
одбацивању број ROP-PAN-370-CPI-1/2016, дана 09.02.2016.године.
Приликом доношења Закључка Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове у Панчеву број: ROP-PAN-370-CPI-1/2016од 09.02.2016.године, у диспозитиву је
начињена техничка грешка у писању броја закључка и датума издавања и уместо: ''бр. ROP-PAN-370CPI-1/2016 поднет дана 3.2.2016.године“ уписан је: ''бр. ROP-PAN-313-CPI-1/2016 поднет дана
1.2.2016.године'', те се овим путем наведена грешка исправља.
Чланом 3.став 10. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл.гласник РС“ бр. 113/15) прописано је да се исправка грешке у локацијским условима и
другим актима које доноси надлежни орган, као и у условима за пројектовање и прикључење, врши
закључком састављеним у складу са ставом 2. овог члана, који се доноси по службеној дужности или
по захтеву странке, уз сходну примену одредаба закона којим се уређује општи управни поступак, а
које уређују исправљање грешака у решењу.
Чланом 209. Закона о општем управном поступку, прописано је да орган који је донео
решење, односно службено лице које је потписало или издало решење, може у свако време исправити
грешке у изменама или бројевима, писању или рачунању, као и друге очигледне нетачности у решењу
или његовим овереним преписима. Исправка грешке производи правно дејство од дана од кога
производи правно дејство решење које се исправља.
Како се ради о техничкој грешци насталој у писању закључка о одбацивању, овај Секретаријат
је на основу члана 209. Закона о општем управном поступку и члана 3. став 10. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, донео закључак као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ :
Против овог Закључка допуштен је приговор Градском већу града Панчева у року од 3 дана
од дана достављања, а преко овог органа, таксирана са 440,00 динара административне таксе.
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