РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: ROP-PAN-755-IUPH-2/2016
Панчево, 31.03.2016. године
Градска управа града Панчево–Секретаријат урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове у Панчеву, поступајући по службеној дужности, а у поступку издавања употребне дозволе, на
основу члана 209. 210. и 211. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 22/97 и
31/01 и „Службени гласник РС“ број 30/10), члана 134. Закона о планирању и изградњи(„Службени
гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и
145/14) и члана 14. и 34. Одлуке о градској управи града Панчева („Сл. лист града Панчева“ број
13/14-пречишћен текст) доноси:
ЗАКЉУЧАК
У
Решењу о употребној дозволи број ROP-PAN-755-IUP-1/2016 од 04.03.2016.године,
погрешно је наведен број решења о употребној дозволи, па се у заглављу и образложењу решења
мења број решења тако да гласи: „ROP-PAN-755-IUPH-2/2016“.
Oва исправка има правно дејство од дана од ког правно дејство има донето решење.
Образложење
Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове је дана
04.03.2016.године донео Решење о употребној дозволи број ROP-PAN-755-IUP-1/2016 , којим се
Жарковић Мирку из Панчева, одобрава употреба стамбеног објекта на кат.парцели топ.бр. 11946/1
к.о. Панчево, у ул.Кајмакаланска бб.
Накнадним увидом у предметно решење, орган је констатовао да је у Решењу о употребној
дозволи број ROP-PAN-755-IUP-1/2016 погрешно наведен број решења о употребној дозволи, па се у
заглављу и образложењу решења мења број решења тако да гласи: „ROP-PAN-755-IUPH-2/2016“.
Како се ради о грешци насталој приликом писања предметног решења, овај Секретаријат је на
основу члана 209. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 22/97 и 31/01 и
„Службени гласник РС“ број 30/10), донео закључак као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог закључка дозвољен је приговор Градском већу града Панчева у року од 3 дана
од дана достављања. Приговор се предаје путем овог Секретаријата таксирана са 440,00 динара
административне таксе.
ДОСТАВИТИ:
1. Жарковић Мирко
путем пуномоћника Виолете М.Драгаш
2.грађевинској инспекцији
3.Писарници
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