
 
Република Србија
ГРАД ВРАЊЕ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
имовинско-правне послове,
комунално-стамбене делатности
и заштиту животне средине
ROP-VRE-363-GR-4/2021
Број: 351-494/2021-08/1
13.07.2021.год.
В Р А Њ Е

Одељење  за  урбанизам,  имовинско-правне  послове  и  комунално-стамбене  делатности 
Градске управе Врање,  са  седиштем у  ул.Краља Милана бр.1,  решавајући  по захтеву  Тончић 
Емилије и Тончић Оливера из Врања, са станом у ул.Грачаничкој бр.23,  за исправку техничке 
грешке  у  решењу  о  употребној  дозволи,  поднетог  преко  пуномоћника  Цветковић  Зорана  из 
Врања,  ул.Честелинска  бр.24,  а  на  основу  чл.144 Закона  о  општем  управном  поступку 
(''Службени гласникРС'', бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ

ИСПРАВЉА  СЕ ТЕХНИЧКА  ГРЕШКА у  Решењу  о  употребној  дозволи  број:351-
8/2021-08/1(ROP-VRE-363-IUP-1/2021) донетом 14.01.2021.год од стране овог органа, тако да став 
I диспозитива сада гласи:

ДОЗВОЉАВА  СЕ употреба  стамбеног  објекта,  спратности  П+1+Пк,  категорије  “Б”, 
класификационог  броја  112221-100%(стамбена  зграда  са  три  или  више станова),  укупне  нето 
површине 280,58м² и укупне бруто површине 342,00м² и бруто површине у основи од 126,00м², 
објекат број 3 изграђен на кат.парцели број  5819 КО Врање-1,  у  улици  Грачаничкој  бр.23 у 
Врању, у власништву Тончић Емилије и Тончић Оливера из Врања, са станом у ул.Грачаничкој 
бр.23.

У свему осталом, исправљено решење остаје непромењено.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

На основу захтева  од  02.07.2021.год  Тончић  Емилије и  Тончић  Оливера из  Врања,  са 
станом  у  ул.Грачаничкој  бр.23 и  накнадним увидом  у  приложену документацију,  утврђена  је 
очигледна  грешка  у  категорији  и  класификационом  броју  предметног  објекта.  С`тим  у  вези, 
одлучено је као у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  С`обзиром да је исправка повољна по странку, 
Решење о исправци почиње да производи правна дејства од када и решење које се исправља.

Достављено:  Подносиоцу  захтева,  Грађевинској  инспекцији,  Служби  за  катастар 
непокретности Врање и архиви.
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