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ВЛАДИЧИН ХАН

     Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске
управе Владичин Хан, ул. Светосавска број 1, поступајући по захтеву инвеститора,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, поднетог преко пуномоћника,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, које заступа XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
на основу члана 144. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број
18/2016 и 95/18-аутентично тумачење), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

     1. ИСПРАВЉА СЕ грешка у ставу 1 диспозитива решења о одобрењу за извођење
радова Одељења за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове
Општинске управе Владичин Хан, број ROP-HAN-30687-ISAWHA-9/2022, IV Број: 351-
183/2/2022-03 од 21.11.2022. године, тако да уместо „ I ОДОБРАВА СЕ инвеститору,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, извођење радова на изградњи напојног вода, на кп.бр.
138/1, 138/2, 139/2, 140/1, 140/2 и 140/5 све КО Владичин Хан.“ гласи: „ I ОДОБРАВА СЕ
инвеститору, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, матични матични број XXXXXXX, ПИБ
XXXXXXXXX и финансијеру, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, извођење
радова на изградњи напојног вода, на кп.бр. 138/1, 138/2, 139/2, 140/1, 140/2 и 140/5 све КО
Владичин Хан.“

     2. Ово решење производи правна дејства од када и решење о о одобрењу за извођење
радова Одељења за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове
Општинске управе Владичин Хан број ROP-HAN-30687-ISAWHA-9/2022, IV Број: 351-
183/2/2022-03 од 21.11.2022. године.

О б р а з л о ж е њ е

     Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске
управе Владичин Хан, донело је решење о одобрењу за извођење радова број ROP-HAN-
30687-ISAWHA-9/2022, IV Број: 351-183/2/2022-03 од 21.11.2022. године, за извођење
радова на изградњи напојног вода, на кп.бр. 138/1, 138/2, 139/2, 140/1, 140/2 и 140/5 све КО
Владичин Хан.

    Чланом 144. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број
18/2016 и 95/18-аутентично тумачење) прописано је да орган увек може да исправи своје
решење или његове оверене преписе и уклони грешке у именима или бројевима, писању или
рачунању и друге очигледне нетачности.



   Како је утврђено да наведено решење садржи грешку, требало га је исправити у смислу
одредбе става 1. члана 144. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“,
број 18/2016 и 95/18-аутентично тумачење), те је извршена исправка као у тачки 1.
диспозитива овог решења.

    Чланом 144. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број
18/2016 и 95/18-аутентично тумачење) прописано је да решење о исправци почиње да
производи правна дејства од када и решење које се исправља, али ако је исправка неповољна
по странку - од када странка буде обавештена о исправци.

    Како извршена исправка не утиче неповољно по странку, ово решење производи дејство
почиње да производи правна дејства од када и исправљено решење, број ROP-HAN-30687-
ISAWHA-9/2022, IV Број: 351-183/2/2022-03 од 21.11.2022. године.

    С обзиром на све наведено, на основу члана 144. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/18-аутентично тумачење) одлучено је као у
диспозитиву овог решења.

      ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС Београд - Јабланички
управни округ Лесковац у року од 8 дана од дана пријема решења, таксирана са 490,00
динара републичке административне таксе, на жиро рачун 840-742221843-57, модел број 97,
позив на број 56-111, са назнаком републичка такса.

ОБРАДИО,                                                                                            НАЧЕЛНИК,

Љиљана Мујагић, дпп                                                        Милош Стојановић, дипл. правник

 

 

 

 

 

 

 


