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Општинскa управa Србобран, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и
заштиту животне средине поступајући по службеној дужности, а на основу члана 144. Закона о
општем управном поступку, (“Службени гласник РС”, број 18/2016) и на основу члана 11.
Одлуке о Општинској управе Србобран ("Службени лист општине Србобран" број 21/2017пречишћен текст), доноси:
РЕШЕЊЕ
Врши се исправка правоснажног Решења о извођењу радова на реконструкцији
затвореног складишта-магацински простор за смештај опреме и резервних делова на
локацији у Србобрану потес “Ледине” бб., односно на катастарској парцели бр.11742/1
К.О.Србобран број:ROP-SRB-19831-ISAWНА-4/2019 од 03.05.2019.године, тако што се
уместо инвеститора “Електромонтажа” уписује инвеститор “Електромрежа” на свим местима у
решењу где се помиње инвеститор.
Решење о исправци почиње да произоди права дејства од када и решење које се
исправља.
У осталом делу Решење остаје непромењено.
Образложење
Приликом издавања Решења о реконструкцији затвореног складишта-магацински
простор за смештај опреме и резервних делова; спратности:приземље; бруто површине
169,65м2 на локацији у Србобрану потес “Ледине” бб., односно на катастарској парцели
бр.11742/1 К.О.Србобран је начињена словна грешка код уписа инвеститора, уместо
инвеститора:“Електромрежа” грешком је уписан инвеститор “Електромонтажа”.
Грешка се понавља на свим местима где се наводи инвеститор, а примећена је после
издавања решења, те се овим путем исправља.
На основу свега изнетог, а применом члана 144. Закона о општем управном поступку
решено је као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Закључка може се изјавити жалба
Покрајинском Секретаријату енергетику, грађевинарство и саобраћај у Новом Саду у року од
15 дана од дана њеног достављања, преко овог Одељења.
Жалба се таксира са 460,00 динара административне таксе.
Решење доставити:
1.“Електромрежа Србије”а.д. Београд, путем пуномоћника,
2.Грађевинској инспекцији,
3.Сајт општине Србобран и
4.Архиви.
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА: Снежана Бајић, дипл.прав.
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