
                                                                                                                                                              

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општина Трговиште 

Број:119-33/2022-1 

Дана:04.07.2022 године. 

 

На основу члана 40. Статута Општине Трговиште („Службени гласник града Врања“ 

број 3/2019) и члана 144. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 

18/2016“), у предмету С.О.Трговиште у поступку избора члана општинског већа 

општине Трговиште , у решењу о избору члана општинског већа општине Трговиште  

бр.119-33/2022 дана 16.06.2022.  године, донео је: 

 

                                                               РЕШЕЊЕ 

 

1.     ИСПРАВЉА СЕ грешка у Решењу  бр. 119-33/2022 од 16.06.2022.године, у 

Члану 1. , тако да уместо Марјан Петковић из Радовнице гласи Марјан Петковић 

из Доњег Стајевца. 

2.    Ово решење производи правна дејства од када и решење, бр.119-33/2022 од 

16.06.2022 године које се исправља.
 

 

                                                           Образложење 

 

Овај орган донео је „Решење о избору члана оштинског већа општине Трговиште“ ,  

бр. 119-33/2022 од 16.06.2022. године. 

Чланом 144. став 1. ЗУП 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. члана 144. ЗУП, те је извршена исправка као у тачки 1. диспозитива 

овог решења. 

 

Чланом 144. став 2. ЗУП 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,почиње да производи правна дејства од када и исправљено решење,   

бр. 119-33/2022  од 16.06.2022 године. 

 

С обзиром на све наведено, на основу члана 144. ЗУП одлучено је као у диспозитиву 

овог решења. 

- Решење објавити у „Службеном гласнику Града Врања“. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
 
Против овог решења може се изјавити жалба у 

року од 15 дана од обавештавања странке о решењу.
 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

 

___________________________ 

            АЛЕКСАНДАР КОЛИЋ 


