Решење са скраћеним образложењем
када у једноставним стварима у поступку
учествује само једна странка
(чл. 199. ст. 1. ЗУП-а)

Образац ОУП бр. 30

(назив и седиште органа)
Број: ________________
Датум: ______________

На основу члана

,
(пропис о надлежности органа за решавање)

у вези са чланом 199. став 1. Закона о општем управном поступку
(орган који решава ствар)
у предмету

РЕШЕЊЕ

Образложење
овом органу поднео захтев којим тражи
(име и презиме странке)

(кратак садржај захтева)

Пошто је захтев основан, то је уважен на основу члана
(материјални пропис на основу кога је уважен захтев)
Упутство о правном средству:
Против овог решења може се изјавити жалба
(орган коме се жалба изјављује)
у року од 15 дана од дана његовог пријема. Жалба се предаје
(орган који је донео ово решење)
непосредно или путем поште, са административном таксом од ________ динара.
(основ за наплату и износ административне таксе или основ за ослобађање од плаћања административне таксе)
Доставити:
1.
2.

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

ОУП - 30 Објашњење:
1. Овај образац решења користи се у једноставним стварима у којима у поступку учествује само једна странка, а захтев се
уважава.
2. У рубрици "пропис о надлежности органа за решавање" наводи се одредба из прописа која овлашћује орган за решавање, а
то је најчешће материјални пропис којим се уређује одређена управна област и пропис у коме је утврђен делокруг органа.
3. У простору испод назива "Решење" наводи се кратак и јасан садржај решења.
4. У рубрици иза речи "Захтев је основан и уважен на основу члана" наводи се одредба из прописа материјалног карактера у
којој су утврђени услови за остваривање одређеног права.
5. Ако је жалба ослобођена од плаћања административне таксе, речи "са административном таксом од _____ динара"
изоставити или у празном простору ставити водоравну црту.
6. За рубрику "основ за наплату и износ административне таксе или ...," примењује се објашњење под тач. 4. дато уз образац
ОУП - 28.

