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            Градска управа Града Панчева – Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-
комуналне послове у Панчеву, решавајући по захтеву који је поднела Лазаревић Слободанка из 
Панчева,  за издавање употребне дозволе, на основу чл. 121., чл.210. и чл.211. ст. 1. Закона о 
општем  управном  поступку  (Службени  лист   СРЈ  бр.  33/97  и  31/01  и  ''Сл.гласник  РС''  
бр.30/2010), чл. 134. ст. 2.  Закона о планирању и изградњи акона о планирању и изградњи (Сл. 
гласник РС бр. 72/09 и 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС , 50/13-УС, 98/13-УС,  132/14 и 
145/14)  и на основу члана  14.  став 3 и члана 34. Одлуке о градској управи Града Панчева 
(''Сл.лист Града Панчева '' бр.13/14)  доноси   следећи

З А К Љ У Ч А К

ОБУСТАВЉА се поступак за издавање употребне дозволе за пословни простор  настао 
реконструкцијом дела подрума и доградњом у приземљу уз постојећи објекат који се налази  у 
Панчеву у ул.Радомира Путника бр.14 на парцели топ.бр.4380 к.о. Панчево, чији је инвеститор 
Лазаревић Слободанка из Панчева,  јер је поменути инвеститор одустао од захтева.

О б р а з л о ж е њ е

Лазаревић  Слободанка  из  Панчева  је  поднела  дана  28.12.2015.године  захтев  овом 
секретаријату за  издавања употребне дозволе за пословни простор  настао реконструкцијом 
дела  подрума  и  доградњом у  приземљу уз  постојећи  објекат  који  се  налази   у  Панчеву  у 
ул.Радомира Путника бр.14 на парцели топ.бр.4380 к.о. Панчево .

Дана  19.1.2016.год.  инвеститор Лазаревић  Слободанка  из  Панчева, одустала  је  од 
захтева за издавања употребне дозволе  па је сходно члану 121. став 2. ЗУП-а (“Службени лист  
СРЈ” бр. 33/97 и 31/01 и ''Сл.гласник РС'' бр.30/2010) овај секретаријат  обуставио поступак.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против овог закључка допуштена је жалба Покрајнском секретаријату за архитектуру, 
урбанизам и градитељство у Новом Саду у року од 15 дана од дана достављања. Жалба се  
предаје путем овог Секретаријата, таксирана са 430,00 динара административне таксе.

ДОСТАВИТИ                                                                              с.р.   СЕКРЕТАР
1. Лазаревић Слободанка, Панчево                                       Синиша Јанковић, диа
     Жарка Зрењанина 73
2. Грађевинској инспекцији
3. Писарници
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