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К р а г у ј е в а ц 

Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријат за 
имовинске послове, Одељење за послове експропријације на основу члана 90. став 1., члана 136. и 
члана 144. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 18/16 и 95-18 
– аутентично тумачење), решавајући по службеној дужности доноси: 

 
                                                        РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ 

 
У решењу Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, 

Секретаријат за имовинске послове, Одељење за послове експропријације број 465-78/23-ХХХ-01 од 
02.03.2023. године у ставу 1. диспозитива  погрешно је уписано „кп.бр. 42/1 у површини од 0.02,29 ха“, а 
треба да стоји „кп.бр. 41/2 у површини од 0.02,29 ха“, чиме се наведена грешка исправља.  

У осталом делу, решење из става I остаје непромењено.  
 

Образложење 
 

Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријат за 
имовинске послове, Одељење за послове експропријације је по службеној дужности покренула поступак 
за исправку Решења Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, 
Секретаријат за имовинске послове број 465-78/23-ХХХ-01 од 02.03.2023. године у ставу 1. диспозитива, 
јер је погрешно уписано „кп.бр. 42/1 у површини од 0.02,29 ха“, а треба да стоји „кп.бр. 41/2 у површини 
од 0.02,29 ха“, чиме се наведена грешка исправља.  

Чланом 144. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
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, као и да Решење о исправци почиње да производи правна дејства од кад и 
решење које се исправља, али ако је исправка неповољна по странку – од када странка буде 
обавештена о исправци.  

Како се ради о погрешно уписаном броју катастарске парцеле,  донето је Решење о 
исправци грешке као у диспозитиву, сагласно одредби члана 144. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 18/16 и 95-18 – аутентично тумачење).  

 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству финансија 

Републике Србије у Београду, у року од 15 дана од дана пријема, преко ове Управе, без таксе. 
 
 
     Начелник Одељења                                                                        ВД НАЧЕЛНИК-а УПРАВЕ 
            Марија Јекић                      Љиљана Пршић 
             
Д-на:  

      - Биљани Катушић из Крагујевца, привременом заступнику пок. Миљковић Радивоја бив. из Јовановца, 
запосленој у Градској управи за  друштвене делатности - Секретаријат за месну самоуправу и општу 
управу – Одељење правне помоћи,                                           
-   ЈП “ Путеви Србије '', Београд, Булевар краља Александра број 282, 

     - На огласну таблу Градске  управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и    озакоњење,   
-  објавити на веб презентацији  града Крагујевца,        
-  за евиденцију, 
-  за документацију, архиви. 


