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Јавно  предузеће  за  уређивање  грађевинског  земљишта  "Краљево",  Ул.  Хајдук  Вељкова  бр.61,
Краљево,  на основу  чл.144. Закона о  oпштем управном поступку ("Службени гласник РС", бр.
18/16 и 95/2018- аутентично тумачење),  дана 18.02.2022. године,  доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

ИСПРАВЉА  СЕ  грешка  у  Решењу,  бр.347-2/22  од  10.02.2022.  године,  у  Уводном  делу,
Диспозитиву и Образложењу, тако да уместо назива привредног друштва „VIP MOBILE” DOO,
Beograd (Novi Beograd), треба да стоји назив привредног друштва “А1 Srbija” d.o.o. Beograd,
а на основу Решења Агенције за привредне регистре БД 27892/2021 од 07.04.2021. године.

Ово Решење производи правна дејства од када и Решење, бр.347-2/22 од 10.02.2022. године,
које се исправља.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем  бр.  347-2/22 дана  10.02.2022.  године,  је  привредном друштву  „VIP MOBILE” DOO,
Beograd (Novi Beograd), Нови Београд, Ул. Милутина Миланковића  бр.1ж, одобрено постављање
рекламне табле у Краљеву,  на Тргу српских ратника бр.1,  на фасади зграде,  у којој  се налази
пословни простор.

Чл.144.  став1.  ЗУП-а  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.

Како је утврђено да наведено Решење садржи грешку, требало га је исправити  у смислу одредбе
става 1. чл. 144. ЗУП-а, те је извршена исправка као у ставу 1. диспозитива овог Решења.

Наиме, увидом у Решење Агенције за привредне регистре БД 27892/2021 од 07.04.2021. године
утврђено  је  да  је  дошло  до  промене   пословног  имена  –  назива  привредног  друштва  „VIP
MOBILE” DOO, Beograd (Novi Beograd) у  привредно друштво “А1 Srbija” d.o.o. Beograd.
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Чланом 144.  став  2.  ЗУП-а  прописано  је  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.

Како извршена исправка не утиче неповољно по странку, ово Решење производи дејство од када и
Решење, бр.347-2/22 од 10.02.2022. године.

С обзиром на све наведено, на основу чл.144. ЗУП-а одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

Против овог Решења допуштена је жалба Градском већу града Краљева у року од 15 дана од дана
пријема истог. Жалба се предаје преко овог органа таксирана са 200,00 динара административне
таксе.

  Решење достављено:

           -Подносиоцу захтева „А1 Srbija” d.o.o. Beograd, 
           Нови  Београд, Ул. Милутина Миланковића  бр.1ж  
           -Одељењу за пореску администрацију Градске управе града Краљева
           -Комуналној инспекцији  града Краљева
           -Комуналној милицији  града Краљева      
           -Архиви                                                                     

      

ВРШИЛАЦ   ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА  
            Марица  Мијајловић,  дипл.инж.арх.


