Република Србија
ОПШТИНА ЖАГУБИЦА
Комисија за процену штете
од елементарних непогода-поплаве 2018
Број: II-01-87-1313-1/18
Датум:08.02.2019.год
ЖAГУБИЦА
На основу члана 144.Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/2016) и Решења о
именовању председника и чланова комисије за процену штете од елементарних непогода – поплаве 2018. године за
територију општине Жагубица број II-01-02-1585/18 од 17.10.2018. године, Комисија за процену штете Општине
Жагубица, доноси
РЕШЕЊЕ
У решењу број II-01-87-1313/18 од 05.02.2019.године, исправља се следећа грешка: после диспозитива а
испред имена Мануела Тодоровић додаје се наслов који гласи:“О б р а з л о ж е њ е“.
Решење о исправци почиње да производи правна дејства од када и решење које се исправља.
Образложење
Овај орган је донео решење број II-01-87-1313/18 д 05.02.2019.године којим је Мануели Тодоровић из
Жагубице одобрена државна помоћ након елементарних непогода .У решењу је направљена грешка односно није
унет наслов образложења испод диспозитива а изнад образложења, па у смислу члана 144.Закона о општем управном
поступку исту је требало исправити, са правним дејством од дана од кога производи правно дејство решење које се
исправља.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се у року од 15 дана од дана пријема
изјавити жалба републичкој Комисији за утврђивање штете од елементарних непогода, Београд, Немањина бр. 11.
Жалба се предаје преко овог органа без плаћања таксе.
Такса на ово Решење није наплаћена сходно члану 14. став 2. Закона о обнови након елементарне и друге
непогоде („Службени гласник Републике Србије“, број 112/15).
По Решењу број II-01-02-1585/18,
Управни поступак водио:
Звезданка Васиљевић Шћопуловић, дипл.правник
КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ

1.
2.
3.
4.

Решење се доставља:
подносиоцу захтева,
Канцеларији за управљање јавним улагањима,
Државном правобранилаштву – одељење у Пожаревцу, и
Архиви.
Објавити на:
-на огласној табли општине Жагубица и
-интернет страници општине Жагубица (www.zagubica.org.rs)
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