Закључак о исправци грешака у решењу
(чл. 209. ЗУП-а)

Образац ОУП бр. 23

(назив и седиште органа)

Број: ________________
Датум: ______________

, на основу члана 209. став 2.
(орган који је донео решење)
Закона о општем управном поступку доноси
ЗАКЉУЧАК
У решењу бр. _____ од __________ 20_____ године, исправља се следећа грешка:

,

тако што треба да гласи:

.

Ова исправка има правно дејство од дана од којег правно дејство има наведено решење.
Образложење
Овај орган је донео решење број

од 20

године којим је

(име и презиме странке и на шта се односи решење)
У решењу је направљена наведена грешка, па је исту, у смислу члана 209. став 1. Закона о општем управном поступку требало
исправити, са правним дејством од дана од кога производи правно дејство решење које се исправља.
Упутство о правном средству:
Против овог закључка може се изјавити жалба
(орган коме се жалба изјављује)
_______________________________________________________ у року од 15 дана од дана његовог пријема. Жалба се предаје
непосредно или путем поште,
(орган који је донео овај закључак)
са административном таксом од __________ динара.
Доставити:
1.
2.

(М.П.)
(потпис руководиоца органа,
односно службеног лица)

ОУП - 23 Објашњење:
1. Овај образац користи се приликом исправљања грешака направљених у решењу, као што су грешке у именима, бројевима,
писању, рачунању и друге очигледне нетачности било у решењу или у његовим овереним преписима (члан 209. став 1. ЗУП-а).
2. У диспозитиву обрасца иза речи "исправља се следећа грешка" наводи се о којој грешци је реч и на који начин се исправља.
3. У образложењу обрасца иза речи "којим је" наводи се име и презиме странке на коју се решење односи као и право, односно
обавеза на које се решење односи.
4. Ако је жалба ослобођена од плаћања административне таксе речи "са административном таксом од __________ динара"
изоставити или у празном простору ставити водоравну црту.

