
На основу члана 144. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, 

број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење),  

Општинско веће општине Дољевац, на седници одржаној дана 31. октобра 2019. 

године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I У Решењу о установљавању стварне службености на КП бр.13953/1 и 13953/2 КО 

Пуковац, ради изградње прикључног 10 kv кабловског вода, уградњу две водне СН ћелије и 

једне мерне СН ћелије и ОММ-а за индиректно мерење ТС 10/0,4 kv“ Пуковац - Лековит“, 

донетог од стране Општинског већа општине Дољевац, број 461-39 од 31.07.2019. године, у 

ставу  I  диспозитива решења, врши се исправка, тако да уместо речи: „те се установљава 

стварна службеност у корист истог“, треба да стоји: „те се установљава стварна службеност у 

корист ОДС ЕПС „Дистрибуција доо Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш“. 

 

 

II Ово решење производи правно дејство од дана доношења Решења број 461-39 од 

31.07.2019. године. 

 

 

III Решење ступа на снагу даном доношења,  а објавиће  се у „Службеном листу Града 

Ниша“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

У Решењу о установљавању стварне службености на КП бр.13953/1 и 13953/2 КО 

Пуковац, ради изградње прикључног 10 kv кабловског вода, уградњу две водне СН ћелије и 

једне мерне СН ћелије и ОММ-а за индиректно мерење ТС 10/0,4 kv“ Пуковац - Лековит“, које 

је донело Општинско веће општине Дољевац под  бројем 461-39 дана 31.07.2019. године, 

начињена је грешка у ставу  I  диспозитива решења, где је написано да се усваја захтев  

Sopharma Trading d.o.o. Београд - Нови Београд, ул. Др Зорана Ђинђића бр.46в, бр.461-39 од 

16.07.2019.године, те се установљава стварна службеност у корист истог, уместо: „те се 

установљава стварна службеност у корист ОДС ЕПС „Дистрибуција доо Београд, Огранак 

Електродистрибуција Ниш“, па је исту у смислу члана 144. Закона о општем управном 

поступку требало исправити са правним дејством  од дана доношења решења које се исправља. 

Одредбом члана 144. Закона о општем управном поступку, 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, а да решење о исправци 

почиње да производи правна дејства  од када и решење  које се исправља. 

Имајући у виду напред наведено, одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Решење је коначно у управном поступку, а против истог 

се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана 

обавештења. 

 

Број: 461-39 

Дољевац: 31.10.2019. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

мр екон. Милош Вукотић 


