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Градска управа - Секретаријат за  урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове  у Панчеву по 
захтеву странке   на основу члана  209., 210 и 211.  Закона о општем управном поступку (Сл.лист СРЈ 22/97 и  
31/01 и ''Сл.гласник РС''. 30/10), као и чл. 14. ст.3. и чл.34. Одлуке о градској управи Општине Панчево (Сл.лист  
Града Панчева  бр.19/10, 02/11-исправка, 04/11, 32/2012 и 02/13) доноси  следећи

  З А К Љ У Ч А К

У диспозитиву Решења о употребној дозволи бр. V-16-351-1052/2015 од 1812.2015.год. издатог од стране 
овог секретаријата  исправља  се грешка настала приликом писања презимена инвеститора тако да  се уместо 
речи „Угричић Марко и  Милан“ уписује исправно презиме „Угрчић Марко и Милан“, и у делу образложења тачка 3.  
потврда ЕПС Снабдевање бр. ЈД/АС-0714-1713/1 од 4.12.2015 год. да је Угричић Марко  потрошач електричне 
енергије са местом потрошње у ул.Вука Караџића 10.  и тачка 4. потврда ЈКП ''Вод-Ком“-Јабука бр.397/15 од 
9.12.2015 да  је  Угричић Марко   корисник  услуга  и  да  је  објекат  прикључен  на  водоводну  мрежу   у  ул.Вука 
Караџића 10 допуњује се тако да гласи „тачка 3. потврда ЕПС Снабдевање бр. ЈД/АС-0714-1713/1 од 4.12.2015 
год. да је Угричић Марко  потрошач електричне енергије са местом потрошње у ул.Вука Караџића 10 и потврда 
ЕПС бр.  ЈД/АС-0714-1712/1  од 4.12.2015.год.  да  је  Угричић Милан потрошач електричне енергије  са  местом 
потрошње у ул.Вука Караџића 12“  и тачка 4. потврда ЈКП ''Вод-Ком“-Јабука бр.397/15 од 9.12.2015 да је Угричић  
Марко  корисник услуга и да је објекат прикључен на водоводну мрежу   у ул.Вука Караџића 10 и потврда ЈКП 
ВОД-КОМ“-Јабука бр.398/15 од 9.12.2015.год. да у ул.Вука Караџића 12 постоји водоводни прикључак који гласи 
на име Угричић Милана“   тако да се овим путем наведена грешка исправља.  

Ова исправка има правно дејство од дана од којег правно дејство има Решење бр. V-15-351-1052/2015 од 
18.12.2015.год..   

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Угрчић  Марко  и  Милан  из  Јабуке  поднели  су  дана  14.12.2015.год.  захтев  за  издавање   решења  о  
употребној дозволи бр. V-15-351-1052/2015. за стамбени објекат, на катастарској парцели топ.бр.33/2 к.о. Јабука. 

Увидом у наведено решење констатовано је да је дошло до грешке настале приликом писања решења 
тако што је погрешно уписано „Угричић Марко и  Милан“ уместо „Угрчић Марко и Милан“ и у делу образложења  
тачка  3.  допуњује  се „поптврда ЕПС бр.  ЈД/АС-0714-1712/1  од 4.12.2015.год.  да  је  Угричић Милан потрошач 
електричне енергије са местом потрошње у ул.Вука Караџића 12“ и тачка 3 и 4 . допуњује  се тако да гласе „тачка  
3. потврда ЕПС Снабдевање бр. ЈД/АС-0714-1713/1 од 4.12.2015 год. да је Угричић Марко  потрошач електричне 
енергије са местом потрошње у ул.Вука Караџића 10 и поптврда ЕПС бр. ЈД/АС-0714-1712/1 од 4.12.2015.год. да 
је Угричић Милан потрошач електричне енергије са местом потрошње у ул.Вука Караџића 12“  и тачка 4. потврда  
ЈКП ''Вод-Ком“-Јабука бр.397/15 од 9.12.2015 да је Угричић Марко  корисник услуга и да је објекат прикључен на 
водоводну  мрежу   у  ул.Вука  Караџића  10  и  потврда ЈКП ВОД-КОМ“-Јабука  бр.398/15  од 9.12.2015.год.  да  у 
ул.Вука Караџића 12 постоји водоводни прикључак који гласи на име Угричић Милана“   тако да се овим путем 
наведена грешка исправља.    
Овај  секретаријат  је  утврдивши наведени  пропуст  донео  закључак  о  исправци  грешке у  писању решења о 
употребној  дозволи , онако како је то наведено у диспозитиву а у складу са чланом 209. ЗУП-а. (''Сл.лист СРЈ'' 
бр.22/97 и 31/01 и ''Сл.гласник РС''. 30/10).

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог закључка може се изјавити приговор Градском већу града Панчева, у року од 3 дана од дана 

достављања, а преко овог органа, таксирана са 430,00 дин. републичке административне таксе.  
                  

ДОСТАВИТИ :                                                                                    с.р.   СЕКРЕТАР

1. Угрчић Марко и Милан , Јабука                                                    Синиша Јанковић, 
    Вука Караџића 10-12                                                     
 2. Писарници                                                                                          дипл.инж.арх.
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