
 
Република Србија
УПРАВНИ СУД
13 Ув. 114/14
02.06.2014. године
 Б е о г р а д 

 Управни  суд,  у  већу  састављеном  од  судија:  Обрада  Андрића, 

председника већа,  Душанке  Марјановић  и  Стева  Ђурановића, чланова  већа,  са 

судским  саветником Снежаном Томић,  као  записничарем,  одлучујући  у  управном 

спору по приговору подносиоца тужбе Д. М. из В., ....,  поднетом, против решења 

Управног суда 19 У. 17347/13 од 06.02.2014. године, у   правној ствари информације 

од јавног значаја, у нејавној седници већа одржаној дана 02.06.2014. године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

 ОДБАЦУЈЕ  СЕ  приговор  подносиоца  тужбе  Д.  М.  из  В.,  против 

решења Управног суда  19 У. 17347/13 од 06.02.2014. године. 

О б р а з л о ж е њ е

Тужилац је  Управном суду поднео приговор дана 03.04.2014.  године 

којим је оспорио решење Управног суда  19 У.  17347/13 од 06.02.2014. године. У 

приговору  је  навео  да  је  одредбом  члана  8.  Закона  о  електронском  документу 

(“Службени гласник РС”, бр. 51/09), прописано да је потврда о пријему електронског 

документа,  доказ  да  је  тај  документ  примљен  од  стране  примаоца  (став  1.); да 

потврду о  пријему  електронског  документа  издаје  прималац  или  информациони 

посредник  (став  2.) и  да  потврда  о  пријему  електронског  документа,  може  бити 

сачињена у форми електронског документа  (став 3). Навео је да је  туженом више 

докумената  упутио електронским путем  те да тужени није  поступио по  члану  10. 

Закона о електронском документу. 

 Управни суд је својим решењем  19 У. 17347/13 од 06.02.2014. године 
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одбацио тужбу  тужиоца Д. М. из В., применом одредби члана 26. став 1. тачка 3. Закона о 

управним споровима (“Службени гласник РС”, бр. 111/09). 

У конкретном случају, решење о одбачају тужбе  19 У. 17347/13 од 06.02.2014. 

године, уручено  је  подносиоцу приговора дана 03.03.2014.  године  а  приговор  је  изјављен 

03.04.2014. године,  по протеку рока од 8 дана од дана достављања решења,  према одредби 

члана 27. став 1. Закона о управним споровима, то посебно веће  Управног суда налази да је 

приговор неблаговремен.

Са наведених разлога, одлучено је као у диспозитиву решења, применом  члана 

27. став 1. и 4.  Закона о управним споровима („Службени гласник РС“, број 111/09).

РЕШЕНО У УПРАВНОМ СУДУ
Дана 02.06.2014. године, 13 Ув. 114/14

   Записничар Председник већа - судија
Снежана Томић,с.р.                         Обрад Андрић,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице

Дејан Ђурић
ЦРП


