Република Србија
Општина Лебане
Општинска управа
Одељење за урбанизам, имовинско
правне, комунално грађевинске,
стамбене и инспекцијске послове,
Одсек обједињене процедуре
ROP-LEB-51-GR-3/2019
06 Број 351-7- ИСП/2019
25.01.2019. године
Лебане

Одељење за урбанизам, имовинско правне, комунално грађевинске, стамбене и
инспекцијске послове општинске управе Лебане, поступајући по службеној дужности у
поступку исправке грешке у решењу о употребној дозволи за стамбени објекат инвеститора
Томислава Стојановића, ул. Бранка Радичевића бр. 30, Лебанe, број решења ROP- LEB-51IUPH-2/2019 , на основу члана 3 став 10 Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем (Сл. гл. РС, бр.113/15, 96/16 и 120/17), доноси следећи
З А К Љ У Ч А К
О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У РЕШЕЊУ
У решењу о употребној дозволи ROP-LEB-51-IUPH-2/2019 заводни број 06 Број 3514- У/2019 подносиоца захтева Томислава Стојановића из Лебана, ул. Бранка Радичевића бр.
30, дошло је до грешке у адреси подносиоца захтева и адреси локације изграђеног објекта па
је као адреса наведена улица “Раданска“ бр. 30, а треба да стоји „Бранка Радичевића“ бр.
30.
Ова исправка производи правно дејство од дана од када производи правно дејство
решење о употребној дозволи ROP-LEB-51-IUPH-2/2019 које се исправља .
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
На захтев инвеститора Томислава Стојановића из Лебана ово одељење је донело
решење о употребној дозволи ROP-LEB-51-IUPH-2/2019 за стамбени објекат изграђен на к.п.
бр. 141 КО Лебане.
У овом решењу о употребној дозволи дошло је до грешке у адреси подносиоца
захтева и адреси локације објекта, где је као адреса наведена улица Раданска 30, а треба да
стоји улица Бранка Радичевича бр. 30
Овим закључком се наведена грешка у решењу исправља.
Против овог закључка може се изјавити жалба Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре Београд- јабланички управни орган Лесковац, у року од 15
дана од дана достављања закључка. Жалба се предаје преко овог органа, таксиран са 470,00
динара – Буџет Републике Србије 840-742221843-57 модел 57 позив на број 24-057.
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