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Р А Ч А

 

Општинска управа општине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој и
инспекцијске послове, поступајући по службеној дужности, а на основу чл. 144. Закона о општем
управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) доноси следеће:

 

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

1. У штамбиљу решења о грађевинској дозволи бр. ROP-RAC-19172-CPI-1/2022 (инт. бр. 351-
145/2022-IV-02) од 08.09.2022. године, донетог од Одељењa за изградњу, урбанизам, локални
економски развој и инспекцијске послове Општинскe управe општине Рача, врши се следећа
исправка тако да уместо датума доношења решења „Дана: 09.07.2022.године“ треба да стоји
„Дана: 08.09.2022.године“

 

 

  2. У диспозитиву решења о грађевинској дозволи бр. ROP-RAC-19172-CPI-1/2022 (инт. бр. 351-
145/2022-IV-02) од 08.09.2022. године, донетог од Одељењa за изградњу, урбанизам, локални
економски развој и инспекцијске послове Општинскe управe општине Рача, врши се следећа



исправка тако да уместо „на кат. парцели бр.488 КО Вучић“ треба да стоји: „на кат. парцели бр.715/1
КО Вучић“.

 

Исправка грешке из диспозитива решења производи правно дејство од дана доношења наведенoг
решења.

О б р а з л о ж е њ е

 

Општинска управа општине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој и
инспекцијске послове, издало је решење о грађевинској дозволи бр. ROP-RAC-19172-CPI-1/2022
(инт. бр. 351-145/2022-IV-02) од 09.07.2022. године којим се дозвољава инвеститору Ивани Петковић
из Раче, село Вучић, ул.Занатлијска бр.36, изградња стамбене зграде са једним станом и помоћног
објекта-водонепропусне септичке јаме бруто површине 7,06 m2 и запремине 31,77 m3.

 

Накнадним увидом у списе истог предмета надлежни орган је утврдио да је у штамбиљу предметног
решења о грађевинској дозволи начињена грешка у писању дана доношења решења, и да је уместо
„Дана: 08.09.2022.године“ , уписано „Дана: 09.07.2022.године“ и да је у диспозитиву предметног
решења о грађевинској дозволи начињена грешка у писању катастарске парцеле на којој се објекат
гради, и да је уместо „на кат. парцели бр.715/1 КО Вучић“, уписано „на кат. парцели бр.488 КО
Вучић“. С обзиром да је грешка настала у писању решења која представља техничку грешку у
смислу чл.144. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-
аутентично тумачење), по службеној дужности је извршена исправка и о томе донето решење.

 

На основу напред наведеног, а у складу са Законом о општем управном поступку, одлучено је као у
диспозитиву.

 

 

 

 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије у року од 8 дана од дана његовог
достављања. Жалба се предаје преко овог органа кроз Централни информациони систем и таксира са
480,00 динара републичке административне таксе на рачун бр. 840-742251843-73, број модела 97, са
позивом на број 34086.

                     Обрадила,                          

           Милица Стојановић

дипл.инж.урбаног инж.и рег.развоја
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