
 

Република Србија                                                                                           
Град Крагујевац 
Градска управа за имовинске послове,  
урбанизам, изградњу и озакоњење 
Секретаријат за имовинске послове 
Одељење за послове експропријације 
Број: 465-336/19-XXX-01 
Датум:07.12.2021. године 
К р а г у ј е в а ц 
 

         ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И 
ОЗАКОЊЕЊЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА – СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКЕ ПОПСЛОВЕ - 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ поступајући по службеној дужности, 
ради исправке грешке, на основу члана 144. Закона о општем управном поступку, 
(''Службени гласник РС'', број 18/16 и 95/18- аутентично тумачење), по овлашћењу в.д. 
начелника Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење бр. 
035-709/21-XXX од 20.07.2021. године, доноси  
    
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

          Исправља се грешка у правноснажном Решењу Градске управе за имовину града 
Крагујевца – Одељење  за имовину и имовинско – правне послове број 465-229/18-XVI  
од 12.02.2018. године, тако што у ставу 1. диспозитива уместо површине '' 0.59,94 ха'' 
треба да стоји површина ''0.04,52 ха'', а уместо површине ''0.08,89 ха'', треба да стоји 
површина ''0.01,14 ха''.  
        Ово решење почиње да производи правно дејство од када и решење Градске 
управе за имовину града Крагујевца – Одељење  за имовину и имовинско – правне 
послове број 465-229/18-XVI  од 12.02. 2018. године. 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 
 

 Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење је по 
службеној дужности покренула поступак за исправку Решења Градске управе за 
имовину града Крагујевца – Одељење  за имовину и имовинско – правне послове број 
465-229/18-XVI  од 12.02.2018. године у погледу погрешно написане површине 
катастарских парцела, тако што је наведена површина кп.бр. 2715 КО Доње Грбице 
0.59,94 ха уместо 0.04,52 ха и површина кп.бр. 2712 КО Доње Грбице 0.08,89 ха уместо 
0.01,14 ха.  
            Одредбом члана 144. став 1. Закона о општем управном поступку (''Службени 
гласник РС'', број 18/16 и 95/18- аутентично тумачење) 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'', док је ставом 2. 
истог члана прописано 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'', па је стога одлучено као у диспозитиву Решења. 
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            Имајући у виду напред наведено, а како се  ради о погрешно написаној 
површини кп.бр. 2715 КО Доње Грбице 0.59,94 ха уместо 0.04,52 ха и површини кп.бр. 
2712 КО Доње Грбице 0.08,89 ха уместо 0.01,14 ха, а која  грешка представља сметњу 
за остваривање права АД ''Електромрежа Србије'' из Београда као корисника 
експропријације за упис код РГЗ Службе за катастар непокретности Крагујевац, то је 
донето Решење о исправци грешке као у диспозитиву сагласно одредби члана 144. 
Закона о општем управном поступку ( ''Службени гласник РС'', број 18/16 и 95/18- 
аутентично тумачење).  
                                                                                                                          
   
           ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се изјавити жалба 
Министарству финансија Републике у Београду, у року од 8 дана од дана пријема, преко 
ове Управе, без таксе. Жалба не одлаже извршење решења. 
 
 
                                      СЕКРЕТАР 
                    Марија Ђорђевић 
 
    Начелник Одељења: 
    __________________ 
            Марија Јекић          
 
                                                                                                                                                         
Д-на:                                                                                               
- За Васиљевић Веру из Крагујевца, 
  Преко привременог заступника Биљане Катушић, Крагујевац 
   Градска управа за друштвене делатности 
   Секретаријат за месну самоуправу и општу управу 
   Одељење правне помоћи 
- Милосављевић Зорки из Десимировца, 
- Најдановић Станији из Церовца 
 -АД ''Електромрежа Србије, Београд 
   Ул. Кнеза Милоша број 11 
- На огласну таблу Градске управе за имовинске послове,  
   урбанизам, изградњу и озакоњењеГрада Крагујевца 
- објавити на веб презентацији Града 
- За документацију 
- За евиденцију 
- Архиви 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


