
 
Број: 463-14/20-XXIV-02 

 ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА – СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ - 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ поступајући по службеној дужности, ради 
исправке грешке, на основу члана 144. Закона о општем управном поступку, (''Сл. гласник РС'', бр. 18/16), 
донела је    

Р Е Ш Е Њ Е 
 

          У Записнику број 463-14/20-XXIV-02 од 18. новембра 2020. године, у алинеји 3. у четрнаестом реду и у 
Делимичном споразуму о накнади у алинеји 1. у десетом реду погрешно је написан ''износ накнаде од 
29.00,00 динара за странку Бетулић Славицу из Крагујевца, уместо 29.000,00 динара'', чиме се наведена 
грешка исправља.  

О б р а з л о ж е њ е  
 Градска управа за имовину Града Крагујевца је по службеној дужности покренула поступак за 
исправку Записника број 463-14/20-XXIV-02 од 18. новембра 2020. године и Делимичног споразума о 
накнади закљученог на истој расправи одржаној дана 18. новембра 2020. године у погледу погрешно 
написаног износа накнаде за странку Бетулић Славицу из Крагујевца за удео исте на експроприсаној 
непокретности, тако што је наведен износ од  29.00,00 динара уместо износа од 29.000,00 динара. 
 Државно правобранилаштво РС-Одељење у Крагујевцу је овом Секретаријату доставило 
Изјашњење број Уе-3180/19 од 26. фебруара 2019. године у коме је наведено да је на расправи одржаној 
дана 18. новембра 2020. године закључен Делимичан споразум о накнади за експроприсану кп.бр. 3180/2, па 
како је очигледном грешком у куцању дошло до грешке у износу накнаде за Бетулић Славицу, то је исти 
замолио овај орган да Решењем изврши исправку истог, тако што уместо ''Бетулић Славици у износу од 
29.00,00 динара'' треба да стоји ''Бетулић Славици у износу од 29.000,00 динара''. 
            Одредбом члана 144. став 1. Закона о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'', бр. 18/16) 
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. 
            Имајући у виду напред наведено, а како се  ради о погрешно написаном износу накнаде за странку 
Бетулић Славицу из Крагујевца и то у Записнику и Делимичном споразуму о накнади је написано да накнада 
за удео на експроприсаној непокретности за наведену странку износи 29.00,00 динара уместо износа од 
29.000,00 динара, а која  грешка представља сметњу за остваривање права наведене странке по основу 
напред цитираног Делимичног споразума о накнади, то је донето Решење о исправци грешке као у 
диспозитиву сагласно одредби члана 144. Закона о општем управном поступку ( ''Сл. гласник РС'', бр. 18/16).  
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