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ГРАД ВРШАЦ, Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, решавајући по захтеву Горана Божића, ЈМБГ: 1711969870018, ул. 2. Октобра, бр. 48,
поднетог преко пуномоћника Драган Добросављевић, ЈМБГ: 2710961870024, Сремска 69а, Вршац, на основу члана 144. Закона о општем упрaвном поступку („Службени
гласник РС“, број 18/6 и 95/18), доноси:

 

РЕШЕЊЕ

Исправља се техничка грешка у ставу I диспозитива Решења број  351-247/08-IV-03 од 13.05.2008.године,  у делу који се односи на спратност објекта, тако да уместо 
спратности П+0,  треба да стоји спратност  "Су+П+0" .

У свему осталом решење број  351-247/08-IV-03 од 13.05.2008.године број остаје непромењено.

 

О б р а з л о ж е њ е

Горан Божић, ЈМБГ: 1711969870018, ул. 2. Октобра, бр.48, преко пуномоћника Драгана  Добросављевића, ЈМБГ: 2710961870024, Сремска 69а, Вршац,  поднео је захтев
за исправку техничке грешке у ставу I диспозитива решења број 351-247/08-IV-03 од 13.05.2008.године, у делу који се односи на спратност објекта, у коме је направљена
грешка тако што је уместо спратностио Су+П+0, написана спратност П+0.

Поступајући по службној дужности, утврђено је да је приликом доношења решења, начињена техничка грешка, те су извршене исправке као у диспозитиву овог решења.

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.

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 351-247/08-IV-03 од
13.05.2008.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.
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