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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 службеној дужности, у предмету инвеститора
„ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД друштво за промет нафтних деривата, Нови Београд, Булевар Михаила
Пупина број 165д, за измену решења о грађевинској дозволи Одељењa за урбанизам, имовинско-
правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан број ROP-HAN-34402-
CPI-1/2018, IV Број: 351-1747/18-03 од 21.11.2018. године , а на основу члана 144. Закона о општем
управном („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 тачка 2 диспозитива решења о измени грађевинске дозволе
Одељења за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе
Владичин Хан, IV Број 351-26/2022-03, ROP-HAN-34402-CPA-3/2022 од 22.03.2022. године, у делу
који се односи на објекат који се гради, тако да уместо „изградња комплекса станице за
снабдевање горивом и ТНГ-ом и продајног комплекса „Полом“ треба да стоји “изградња
комплекса станице за снабдевање горивом и продајног комплекса „Полом“ “.

     2. Ово решење производи правна дејства од када и решење IV Број 351-26/2022-03 , ROP-HAN-
34402-CPA-3/2022 од 22.03.2022. године, које се исправља.
 

О б р а з л о ж е њ е

     Решењем Одељења за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове
Општинске управе Владичин Хан, IV Број 351-26/2022-03, ROP-HAN-34402-CPA-3/2022 од 22.03.2022.
године, инвеститору „ЛУКОИЛ СРБИЈА“ АД друштво за промет нафтних деривата, Нови Београд,
Булевар Михаила Пупина број 165д, одобрена је измена решења о грађевинској дозволи Одељења за
урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан,
број ROP-HAN-34402-CPI-1/2018, I V Број: 351-1747/18-03 о д 21.11.2018. године, због промењених
околности у току грађења и одступања од грађевинске дозволе.

     Чланом 144. став 1. Закона о општем управном 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, те је извршена исправка као у тачки 1. диспозитива
овог решења.

    Чланом 144. став 2. Закона о општем управном 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, IV Број 351-26/2022-03, ROP-HAN-34402-
CPA-3/2022 од 22.03.2022. године.

     С обзиром на све наведено, на основу члана 144. Закона о општем управном одлучено је као у
диспозитиву овог решења.

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