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Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Вршца, на основу чл. 17 Одлуке о организацији Градске управе
(“Службени лист општине Вршац“, бр. 20/2016) и члана 144 Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016), решавајући у поступку
Петровић Раденка из Вршца, ул. Игманска бр. 20, доноси

 

 

                                                                                                               Р Е Ш Е Њ Е
 

 

1. ИСПРАВЉА СЕ грешка у Решењу о грађевинској дозволи бр. 351-636/16-IV-03 од 24.10.2016. године, тако што се на првој страни у ставу III мењају
категорија и класификациони број објекта, тако да је сада категорија објекта А и класификациони број 111 011.

2. Ово решење производи правна дејства од када и Решење о грађевинској дозволи бр. 351-636/16-IV-03 од 24.10.2016. године.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

овај орган издао је 24.10.2016. године решење о грађевинској дозволи за изградњу породичног стамбеног објекта, на кат. парц. бр. 6000 ко вршац, уписаној у
препис листа непокретности бр. 1144 ко вршац, у вршцу, ул. никите толстоја бр. 42.

Подносилац захтева доставио је овом Одељењу елаборат геодетских радова са снимљеним објектом од 04.11.2020. године, уз захтев за исправку грешке у
категоризацији и класификацији објекта.

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 наведени акт садржи грешку, требало га је исправити у смислу одредбе става 1 члана 144 ЗУП, те је извршена исправка као у тачки 1
диспозитива 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 производи дејство од када и исправљено Решење о грађевинској дозволи бр. 351-636/16-
IV-03 од 24.10.2016. године.

 

С обзиром на све наведено, на основу члана 144 ЗУП одлучено је као у диспозитиву овог решења.

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај у Новом саду у року од 15 дана од
обавештавања странке о решењу.



 

Обрадио: дипл.инж.арх. Дамир Средић                                                                            

                                                                                  

 

                                                                                                                           Руководилац одељења

                                                                                                                           дипл.грађ.инж. Зорица Поповић

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                           

Доставити:                                                                                     

1. Подносиоцу захтева;
2. Архиви.                               


