
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Број предмета: ROP-VRS-13999-TECCORO-10/2022 
Заводни број: 351-246/2022 
Датум: 14.06.2022. године 
Град Вршац

ГРАД ВРШАЦ, Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство,
решавајући, решавајући по службеној дужности у предмету издавања грађевинске дозволе
за изградњу објекта - Робне куће, спратности П+1, на катастарској парцели бр. 9/12 КО
Вршац и на катастарској парцели бр. 9/11 КО Вршац, инвеститора DRUŠTVА SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET, TRANSPORT I POSREDOVANJE JELA
TRADE VRŠAC, Матични број: 08197202, ПИБ: 100910570, МИЛОША ОБИЛИЋА 93А, на
основу члана 144. Закона о општем упрaвном поступку („Службени гласник РС“, број 18/6 и
95/18), руководилац одељења Зорица Поповић по овлашћењу начелника Градске управе
Вршац, 031-23/2020-VI од 01.03.2020.године доноси:

 

РЕШЕЊЕ

Исправља се техничка  грешка  у тачки I диспозитива Решења  о грађевинској дозволи бр.
ROP-VRS-13999-CPI-8/2022, Заводни број: 351-246/2022  од  09.06.2022.године,  делу који
се односи на бруто развијену грађевинску површину, тако да :

уместо " бруто развијене грађевинске површине 1260,00 m2"

треба да стоји " бруто развијене грађевинске површине 1270.62 m2."

У свему осталом Решење о грађевинској дозволи бр.  ROP-VRS-13999-CPI-8/2022, Заводни
број: 351-246/2022  од  09.06.2022.годинеброј остаје непромењено.

 

О б р а з л о ж е њ е

Овај орган донео је Решење број ЦЕОП-а: ROP-VRS-13999-CPI-8/2022, Заводни број: 351-
246/2022  од  09.06.2022.године у коме је начињена техничка грешка  у  писању тако што је у
тачки  I диспозитива решења уместо "бруто развијене грађевинске површине 1270.62 m2" 
написано  "бруто развијене грађевинске површине 1260,00 m2."

Чланом 144. став 1. ЗУП 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. ЗУП, те је извршена исправка као у диспозитиву овог решења.

Чланом 144. став 2. ЗУП 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 почиње да производи
правна дејства од када и исправљено решење број: ROP-VRS-13999-CPI-8/2022, Заводни



број: 351-246/2022  од  09.06.2022.године.  С обзиром на претходно наведено, на основу
члана 144. ЗУП одлучено је као у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 (осам) дана од дана пријема истог
Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај  у Новом Саду.
Жалба се подноси путем овог органа кроз Централни информациони систем Агенције за
привредне регистре (ЦИС)  таксирана са 490,00 динара републичке административне таксе.

Обрадила: дипл.правник  Драгана Чанковић

                                                                                   

Доставити:

1.         Инвеститору путем пуномоћника.

2.         архиви

                       

                                                                                                РУКОВОДИЛАЦ

                                                                                     Дипл.инж.грађ. Зорица Поповић

 


