Одељење за друштвене делатности, општу управу правне и заједничке послове општинске
управе општине Ражањ, Одсек за општу управу, решавајући по службеној дужности на основу
члана 139. став 2. и члана 183. став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник Републике Србије“ број 18/16 и 95/18), доноси;

РЕ Ш Е ЊЕ
1. Д О П У Њ У ЈЕ С Е решење број 200-28/19-02 од 13.05.2019. године тако што се у ставу 1.
диспозитива решења после текста: „поништај основног уписа под текућим бпојем 10/2012
чнњеннце рођеља мал.Јовановић Фатиме,“ додаје нови текст који гласи: ..и поништај уписа у
евнденнији српских државњана општчне Ражањ која се води за матично подручје Ражањ,
под текућим бројем 10 за 2012. годину“.
2. У осталом делу решење број 200-28/19-02 остаје непромењено.
Образложење
Овај орган донео је решење број 200-28/19-02 дана 13.05.2019. године о поништају основног
уписа у матичној књизи рођених под текућим бројем 10/2012, упис чињенице рођења мал.
Јовановић Фатиме под наведеним текућим бројем, извршен на основу решења број 200-10/12-02
донетог од стране стварно ненадлежног органа, тј. истим је решавано о стварима из судске
надлежности.
Како је утврђено да је приликом израде наведеног решења овај орган пропустио да наведе
у изреци решења текст: „и поннштај упнса V евиденцији српских дпжављана онштине Ражањ
која се води за матично подручје Ражањ. под текућим бпојем 10 за 2012. годину“. односно да
исти грешком органа није обухваћен већ донетим решењем, то овај орган по службеној дужности
врши допуну као у диспозитиву решења, сходно одредбама члана 139. став.2 Закона о општем
управном поступку,
Имајући у виду напред наведено, те да је решење о упису број 200-10/12-02 од 29.05.2012.
године донето од стране стварно ненадлежног органа, подносилац захтева може остваритн своје
право подношењем предлога за утврђивање времена и места рођења надлежном суду, сходно
одредбама члана 71а-71љ Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник СРС“ број 25/82
и 48/88, и „Службени гласник РС“ број 46/95 - д р . закон, 18/2005 - др. закон, 85/2012, 45/2013 - др.
закон, 55/2014, 6/2015 и 106/2015 - др. закон).
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити жалба
Министарству државне управе и локалне самоуправе, у року од 15 дана од дана обавештавања
странке о решењу, а преко овог органа.
Решено у Одсеку за општу управу Општинске управе општине Ражањ, дана 27.09.2019.
године, под бројем: 200-28/19-02.
Начелник општинске управе
Доставити:
- подносиоцу захтева,
- матичару матичног подручја Ражањ,
- Полицијској станици,
- архиви.

Одељење за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове
општинске управе општине Ражањ, Одсек за општу управу, решавајући по службеној дужности
на основу члана 163. и члана 183, став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник Републике Србије" бр. 18/2016) и Записника о инспекцијском надзору
спроведеном у Општинској управи општине Ражањ, број 038-070-0005/2019-02 од 12.04.2019.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
НАЛАЖЕ СЕ матичару општине Ражањ, за матично подручје Ражањ, да у матичној
књизи рођених општине Ражањ која се води за матично подручје Ражањ (насељена места Ражањ,
Варош, Чубура и Послон) изврши поништај накнадног уписа под текућнм бројем 1/2018
чињенице рођеља Снмона Радосављевића, и поништај уписа у свиденцији српских
држављана општине Ражањ, која се води за матично подручје Ражањ, нод текућим бројем
1 за 2018. годину, извршен на основу решења број 200-1/18-02.
У рубрику "Накнадни уписи и забелешке" уписати забелешку: Овај упис је поништен на
основу решења Одсека за општу управу Општинске управе општине Ражањ, број 200-39/19-02
од 13.05.2019. године.
Образложење
Упис под текућим бројем 1/2018, чињеница рођења Радосављевић Симона, извршен на
основу решења број 200-1/18-02, донетог од стране стварно ненадлежног органа, поништен је
на предлог, односно као мера управног инспектора Управног инспектората Министарства
државне управе и локалне самоуправе, након спроведеног инспекцијског надзора дана
11.04.2019. године, као и увида у достављене копије списа завршених управних предмета из
области грађанских стања, тачније поступака вођених по захтевима за накнадни упис чињенице
рођења у МКР матичних подручја општине Ражањ за период 2009.-2019. године, извештај
Општинске управе општине Ражањ број 200/19-02 од 26.03.2019. године.
По спроведеном управном поступку управни инспектор је генерално утврдио да су
решења донета на основу неурсдних и непотпуних захтева, да су предложени докази о
чињеници рођења уз захтеве нелотпуни, да су изјаве сведока недовољно објашњене. Из напред
изнетих разлога оспорена је исправност донетог решења. На основу горе изнетог начелник
Општинске управе општине Ражањ налаже поништај накнадног уписа под текућим бројем
1/2018 чињеница рођења за лице: Симон Радосављевић.
Имајући у виду напред наведено, те да је решење о упису број 200-1/18-02 од 11.01.2018.
године донето од стране стварно ненадлежног органа, подносилац захтева може остварити
своје право подиошењем предлога за утврђивање времена и места рођења надлежпом
суду, сходно одредбама члана 71а-71љ Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник
СРС“ број 25/82 и 48/88, и „Службени гласник РС“ број 46/95 - др. закон, 18/2005 - др. закон,
85/2012, 45/2013 - др. закон, 55/2014, 6/2015 и 106/2015 - др. закон).
Жалба против решења којим је првостепени орган поништио побијано решење предаје
се другостепеном органу, Министарству државне управе и локалне самоуправе, који одлучује о
жалби.
Решено у Одељењу за друштвене делатности, општу управу правпе и заједничке послове
Општинске управе општине Ражањ, дана 13.05.2019. године под бројем 200-39/19-02.
Решење доставити: - подносиоцу захтева, матичној служби, Полицијској станици, архиви.

Одељење за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове
општинске управе општине Ражањ, Одсек за општу управу, решавајући по службеној дужности
на основу члана 163. и члана 183. став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник Републике Србије" бр. 18/2016) и Записника о инспекцијском надзору
спроведеном у Општинској управи општине Ражањ, број 038-070-0005/2019-02 од 12.04.2019.
године, доноси
РЕ Ш ЕЊ Е
НАЛАЖЕ СЕ матичару општине Ражањ, за матично подручје Ражањ, да у матичној
књизи рођених општине Ражањ која се води за матично подручје Ражањ (насељена места Ражањ,
Варош, Чубура и Послон) изврши понишгај накнадног уписа под текућим бројем 3/2018
чињенице рођења Милановић Данице, и поништај униса у евиденцији српских
држављана општине Ражањ, која се води за матично подручје Ражањ, под текућим бројем
3 за 2018. годину, извршен на основу решења број 200-3/18-02.
У рубрику "Накнадни уписи и забелешке" уписати забелешку: Овај упис је поништен на
основу решења Одсека за општу управу Општинске управе општине Ражањ, број 200-41/19-02
од 13.05.2019. године.
Образложење
Упис под текућим бројем 3/2018, чињеница рођења Милановић Данице, извршен на
основу решења број 200-3/18-02, донетог од стране стварно ненадлежног органа, поништен је
на предлог, односно као мера управног инспектора Управног инспектората Министарства
државне управе и локапне самоуправе, након спроведеног инспекцијског надзора дана
11.04,2019. године, као и увида у достављене копије списа завршених управних предмета из
области грађанских стања, тачније поступака вођених по захтевима за накнадни упис чињенице
рођења у МКР матичних подручја општине Ражањ за период 2009.-2019. године, извештај
Општинске управе општине Ражањ број 200/19-02 од 26.03.2019. године.
По спроведеном управном поступку управни инспектор је генерално утврдио да су
решења донета на основу неуредних и непотпуних захтева, да су предложени докази о
чињеници рођења уз захтеве непотпуни, да су изјаве сведока недовољно објашњене. Из напред
изнетих разлога оспорена је исправност донетог решења. На основу горе изнетог начелник
Општинске управе општине Ражањ налаже поништај накнадног уписа под текућим бројем
3/2018 чињеница рођења Милановић Данице.
Имајући у виду напред наведено, те да је решење о упису број 200-3/18-02 од 06.06.2018.
године донето од стране стварно ненадлежног органа, подносилац захтева може остварити
своје право подношењем предлога за утврђивање времена и места рођења надлежном
суду, сходно одредбама члана 71а-71љ Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник
СРС“ број 25/82 и 48/88, и „Службени гласник РС“ број 46/95 - др. закон, 18/2005 - др. закон,
85/2012, 45/2013 - др. закон, 55/2014, 6/2015 и 106/2015 - др. закон).
Жалба против решења којим је првостепени орган поништио побијано решење предаје
се другостепеном органу, Министарству државне управе и локалне самоуправе, који одлучује о
жалби.
Решено у Одељењу за друштвене делатности, општу управу правне и заједничке послове
Општинске управе општине Ражањ, дана 13.05.2019. године под бројем 200-41/19-02.
Решење доставити: - подносиоцу захтева, матичној служби, Полицијској станици, архиви.
Начелник општинске управе

Одељење за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове
општинске управе општине Ражањ, Одсек за општу управу, решавајући по службеној дужности
на основу члана 163. и члана 183. став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник Републике Србије" бр. 18/2016) и Записника о инспекцијском надзору
спроведеном у Општинској управи општине Ражањ, број 038-070-0005/2019-02 од 12.04.2019.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
НАЛАЖЕ СЕ матичару општине Ражањ, за матично подручје Ражањ, да у матичној
књизи рођених општине Ражањ која се води за матично подручје Ражањ (насељена места Ражањ,
Варош, Чубура и Послон) изврши поништај накнадног уписа под текућим бројем 4/2012
чиљенице рођења Мирослава Лазаревића, и поништај уписа у евиденцији српских
држављана општине Ражањ, која се води за матично подручје Ражањ, под текућим бројем
4 за 2012 годину, извршен на основу решења број 200-1/12-02.
У рубрику "Накнадни уписи и забелешке" уписати забелешку: Овај упис је поништен на
основу решења Одсека за општу управу Општинске управе општине Ражањ, број 200-20/19-02
од 13.05.2019. године.
Образложење
Упис под текућим бројем 4/2012, чињеница рођења Мирослава Лазаревића, извршен на
основу решења број 200-1/12-02, донетог од стране стварно ненадлежног органа, поништен је
на предлог, односно као мера управног инспектора Управног инспектората Министарства
државне управе и локалне самоуправе, након спроведеног инспекцијског надзора дана
11.04.2019. године, као и увида у достављене копије списа завршених управних предмета из
области грађанских стања, тачније поступака вођених по захтевима за накнадни упис чињенице
рођења у МКР матичних подручја општине Ражањ за период 2009.-2019. године, извештај
Општинске управе општине Ражањ број 200/19-02 од 26.03.2019. године.
По спроведеном управном поступку управни инспектор је генерално утврдио да су
решења донета на основу неуредних и непотпуних захтева, да су предложени докази о
чињеници рођења уз захтеве непотпуни, да су изјаве сведока недовољно објашњене. Из напред
изнетих разлога оспорена је исправност донетог решења. На основу горе изнетог начелник
Општинске управе општине Ражањ налаже поништај накнадног уписа под текућим бројем
4/2012 чињеница рођења Мирослава Лазаревића.
Имајући у виду напред наведено, те даје решење о упису број 200-1/12-02 од 13.01.2012.
године донето од стране стварно ненадлежног органа, подносилац захтева може остварити
својс право подношењем предлога за утврђивање времена и места рођења надлежном
суду, сходно одредбама члана 71а-71љ Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник
СРС“ број 25/82 и 48/88, и „Службени гласник РС“ број 46/95 - др. закон, 18/2005 - др. закон,
85/2012, 45/2013 - др. закон, 55/2014, 6/2015 и 106/2015 - др. закон).
Жалба против решења којим је првостепени орган поништио побијано решење предаје
се другостепеном органу, Министарству државне управе и локалне самоуправе, који одлучује о
жалби.
Решено у Одељењу за друштвене делатности, општу управу правне и заједничке послове
Општинске управе општине Ражањ, дана 13.05.2019. године под бројем 200-20/19-02.
Решење доставити: - подносиоцу захтева, матичној служби, Полицијској станици, архиви.

Одељење за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове
општинске управе општине Ражањ, Одсек за општу управу, решавајући по службеној дужности
на основу члана 163. и члана 183. став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник Републике Србије" бр. 18/2016) и Записника о инспекцијском надзору
спроведеном у Општинској управи општине Ражањ, број 038-070-0005/2019-02 од 12.04.2019.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
НАЛАЖЕ СЕ матичару општине Ражањ, за матично подручје Ражањ, да у матичној
књизи рођених општине Ражањ која се води за матично подручје Ражањ (насељена места Ражањ,
Варош, Чубура и Послон) изврши поништај накнадног уписа под текућим бројем 3/2011
чињенице рођења Саманте Јовановић, н поништај упнса у евиденцији српских
држављана општине Ражањ, која се води за матично подручје Ражањ, под текућим бројем
3 за 2011. годину, извршен на основу решења број 200-8/11-02.
У рубрику "Накнадни уписи и забелешке" уписати забелешку: Овај упис је поништен на
основу решења Одсека за општу управу Општинске управе општине Ражањ. број 200-18/19-02
од 13.05.2019. године.
Образложење
Упис под текућим бројем 3/2011, чињеница рођења Јовановић Саманте, извршен на
основу решења број 200-8/11-02, донетог од стране стварно ненадлежног органа, поништен је
на предлог, односно као мера управног инспектора Управног инспектората Министарства
државне управе и локалне самоуправе, након спроведеног инспекцијског надзора дана
11.04.2019. године, као и увида у достављене копије списа завршених управних предмета из
области грађанских стања, тачније поступака вођених по захтевима за накнадни упис чињенице
рођења у МКР матичних подручја општине Ражањ за период 2009.-2019. године, извештај
Општинске управе општине Ражањ број 200/19-02 од 26.03.2019. године,
По спроведеном управном поступку управни инспектор је генерално утврдио да су
решења донета на основу неуредних и непотпуних захтева, да су предложени докази о
чињеници рођења уз захтеве непотпуни, да су изјаве сведока недовољно објашњене. Из напред
изнетих разлога оспорена је исправност донетог решења. На основу горе изнетог начелник
Општинске управе општине Ражањ налаже поништај накнадног уписа под текућим бројем
3/2011 чињеница рођења за лице: Саманта Јовановић.
Имајући у виду напред наведено, те да је решење о упису број 200-8/11-02 од 28.03.2011.
године донето од стране стварно ненадлежног органа, подносилац захтева може остварити
своје право подношењем предлога за утврђивање времена и места рођења надлежном
суду, сходно одредбама члана 71а-71љ Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник
СРС“ број 25/82 и 48/88, и „Службени гласник РС“ број 46/95 - др. закон. 18/2005 - др. закон,
85/2012, 45/2013 - др. закон, 55/2014, 6/2015 и 106/2015 - др. закон).
Жалба против решења којим је првосгепени орган поништио побијано решење предаје
се другостепеном органу, Министарству државне управе и локалне самоуправе, који одлучује о
жалби.
Решено у Одељењу за друштвене делатности, општу управу правне и заједничке послове
Општинске управе општине Ражањ, дана 13.05.2019. године под бројем 200-18/19-02.
Решење доставити: - подносиоцу захтева, матичној служби, Полицијској станици, архиви.

Одељење за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове
општинске управе општипе Ражањ, Одсек за општу управу, решавајући по службеној дужности
на основу члана 163. и члана 183. став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник Републике Србије" бр. 18/2016) и Записника о инспекцијском надзору
спроведеном у Општинској управи општине Ражањ. број 038-070-0005/2019-02 од 12.04.2019.
године, доноси
РЕШ ЕЊ Е
НАЛАЖЕ СЕ матичару општине Ражањ, за матично подручје Ражањ, да у матичној
кљизи рођених општине Ражањ која се води за матично подручје Ражањ (насељена места Ражањ,
Варош, Чубура и Послон) изврши поништај накнадног униса под текућим бројем 5/2011
чињенице рођења Тонија Катића, и поништај уписа у евиденцији српских држављана
онштине Ражањ, која се води за матнчно подручје Ражањ, под текућим бројем 5 за 2011.
годину, извршен на основу решења број 200-10/11-02.
У рубрику "Накнадни уписи и забелешке" уписати забелешку: Овај упис је поништен на
основу решења Одсека за општу управу Општинске управе општине Ражањ, број 200-19/19-02
од 13.05.2019. године.
Образложење
Упис под текућим бројем 5/2011, чињеница рођења малолетног Катић Тонија, извршен
на основу решења број 200-10/11-02, донетог од стране стварно ненадлежног органа, поништен
је на предлог, односно као мера управног инспектора Управног инспектората Министарства
државне управе и локалне самоуправе, након спроведеног инспекцијског надзора дана
11.04.2019. године, као и увида у достављене копије списа завршених управних предмета из
области грађанских стања, тачније поступака вођених по захтевима за накнадни упис чињенице
рођења у МКР матичних подручја општине Ражањ за период 2009.-2019. године, извештај
Општинске управе општине Ражањ број 200/19-02 од 26.03.2019. године.
По спроведеном управном поступку управни инспектор је генерално утврдио да су
решења донета на основу неуредних и непотпуних захтева, да су предложени докази о
чињеници рођења уз захтеве непотпуни, да су изјаве сведока недовољно објашњене. Из напред
изнетих разлога оспорена је исправност донетог решења. На основу горе изнетог начелник
Општинске управе општине Ражањ налаже поништај накнадног уписа под текућим бројем
5/2011 чињеница рођења малолетног Катић Тонија.
Имајући у виду напред наведено, те даје решење оупису број 200-10/11-02 од 16.06.2011.
године донето од стране стварно ненадлежног органа, подносилац захтева може остваритн
своје право подношењем нредлога за утврђивање времена и места рођења надлежном
суду, сходно одредбама члана 71а-71љ Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник
СРС“ број 25/82 и 48/88, и „Службени гласник РС“ број 46/95 - др. закон, 18/2005 - др. закон.
85/2012, 45/2013 -др. закон, 55/2014, 6/2015 и 106/2015 -др. закон).
Жалба против решења којим је првостепени орган поништио побијано решење предаје
се другостепеном органу, Министарству државне управе и локалне самоуправе, који одлучује о
жалби.
Решено у Одељењу за друштвене делатности, општу управу правне и заједничке послове
Општинске управе општине Ражањ, дана 13.05.2019. године под бројем 200-19/19-02.
Решење доставити: - подносиоцу захтева, матичној служби, Полицијској станици, архиви.

Одељење за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове
општинске управе општине Ражањ, Одсек за општу управу, решавајући по службеној дужности
на основу члана 163. и члана 183, став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник Републике Србије" бр. 18/2016) и Записника о инспекцијском надзору
спроведеном у Општинској управи општине Ражањ, број 038-070-0005/2019-02 од 12.04.2019.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
НАЛАЖЕ СЕ матичару општине Ражањ, за матично подручје Витошевац, да у матичној
књизи рођених општине Ражањ која се води за матично подручје Витошевац (насељена места
Витошевац, Грабово, Пардик и Подгорац) изврши поништај накнадног уписа под текућим
бројеч 01/2016 - за насељено место Подгорац, чињенице рођења Крстнне Петровић, и
поништај униса у евиденцији српскнх држављана општине Ражањ, која се води за
матично подручје Витошевац, под текућим бројем 01 за 2016. годину, извршен на основу
решења број 200-2/16-02.
У рубрику "Накнадни уписи и забелешке" уписати забелешку: Овај упис је лоништен на
основу решења Одсека за општу управу Општинске управе општине Ражањ, број 200-32/19-02
од 13.05.2019. године.
Образложење
Упис под текућим бројем 01/2016, чињеница рођења Петровић Крстине, извршен на
основу решења број 200-2/16-02, донетог од стране стварно ненадлежног органа, понишген је
на предлог, односно као мера управног инспектора Управног инспектората Министарства
државне управе и локалне самоуправе, након спроведеног инспекцијског надзора дана
11.04.2019. године, као и увида у достављене копије списа завршених управних предмета из
области грађанских стања, тачније постумака вођених по захтевима за накнадни упис чињенице
рођења у МКР магичних подручја општине Ражањ за период 2009.-2019. године, извештај
Општинске управе општине Ражањ број 200/19-02 од 26.03.2019. године.
По спроведеном управном поступку управни инспектор је генерално утврдио да су
решења донета на основу неуредних и непотпуних захтева, да су предложени докази о
чињеници рођења уз захтеве непотпуни, да су изјаве сведока недовољно објашњене. Из напред
изнетих разлога оспорена је исправност донетог решења. На основу горе изнетог начелник
Општинске управе општине Ражањ налаже поништај накнадног уписа под текућим бројем
01/2016 чињеница рођења Петровић Крстине.
Нмајући у виду намред наведено, те даје решење о упису број 200-2/16-02 од 14.06.2016.
године донето од стране стварно ненадлежног органа, нодносилац захтева може остварити
своје право подношењем предлога за утврђивање времена и места рођења надлежном
суду, сходно одредбама члана 71а-71љ Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник
СРС“ број 25/82 и 48/88, и „Службени гласник РС“ број 46/95 - др. закон. 18/2005 - др. закон,
85/2012, 45/2013 - др. закон, 55/2014, 6/2015 и 106/2015 -др. закон).
Жалба против решења којим је првостепени орган поништио побијано решење предаје
се другостепеном органу, Министарству државне управе и локалне самоуправе, у року од 15
дана од дана пријема овог решења, који одлучује о жалби.
Решено у Одељењу за друштвене делатности, општу управу правне и заједничке послове
Општинске управе општине Ражањ, дана 13.05.2019. године под бројем 200-32/19-02.
Решење доставити: - подносиоцу захтева, матичној служби, Полицијској станици, архиви.

Одељење за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове
општинске управе општине Ражањ, Одсек за општу управу, решавајући по службеној дужности
на основу члана 163. и члана 183. став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник Републике Србије" бр. 18/2016) и Записника о инспекцијском надзору
спроведеном у Општинској управи општине Ражањ, број 038-070-0005/2019-02 од 12.04.2019.
године, доноси
РЕ Ш Е Њ Е
НАЛАЖЕ СЕ матичару општине Ражањ, за матично подручје Ражањ, да у матичној
књизи рођених општине Ражањ којасе води за матично подручје Ражањ (насељена места Ражањ,
Варош, Чубура и Послон) изврши поииштај накнадног уписа под текућим бројем 17/2010
чињенице рођсња Андреја Мијајловића, и поништај уписа у свидснцији српских
држављана општине Ражањ, која се води за матично подручје Ражањ, под текућим бројем
17 за 2010. годину, извршен на основу решења број 200-10/10-02.
У рубрику "Накнадни уписи и забелешке" уписати забелешку: Овај упис је поништен на
основу решења Одсека за општу управу Општинске управе општине Ражањ, број 200-16/19-02
од 13.05.2019. године.
Образложење
Упис под текућим бројем 17/2010, чињеница рођења Андреја Мијајловић, извршен на
основу решења број 200-10/10-02, донетог од стране стварно ненадлежног органа, поништен је
на предлог, односно као мера управног инспектора Управног инспектората Министарства
државне управе и локалне самоуправе, након спроведеног инспекцијског надзора дана
11.04.2019. године, као и увида у достављене копије списа завршених управних предмета из
области грађанских стања, тачније поступака вођених по захтевима за накнадни упис чињенице
рођења у МКР магичних подручја општине Ражањ за период 2009.-2019. године, извештај
Општинске управе општине Ражањ број 200/19-02 од 26.03.2019. године.
По спроведеном управном поступку управни инспектор је генерално утврдио да су
решења донета на основу неуредних и непотпуних захтева, да су предложени докази о
чињеници рођењауз захтеве непотпуни, да су изјаве сведока недовољно објашњене. Из напред
изнетих разлога оспорена је исправност донетог решења. На основу горе изнетог начелник
Општинске управе општине Ражањ налаже поништај накнадног уписа под текућим бројем
17/2010 чињеница рођења за лице: Андреја Мијајловић.
Имајући у виду напред наведено, те да је решење о упису број 200-10/10-02 од 10.12.2010.
године донето од стране стварно ненадлежног органа, подносилац захгева може остварити
своје право подношењем предлога за утврђивање времена и места рођења надлежном
суду, сходно одредбама члана 71а-71љ Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник
С РС ‘ број 25/82 и 48/88, и „Службени гласник РС“ број 46/95 - др. закон, 18/2005 - др. закон,
85/2012, 45/2013 - др. закон, 55/2014, 6/2015 и 106/2015 - др. закон).
Жалба против решења којим је првостепени орган поништио побијано решење предаје
се другостепеном органу, Министарству државне управе и локалне самоуправе, који одлучује о
жалби,
Решено у Одељењу за друштвене делатности, општу управу правне и заједничке послове
Општинске управе општине Ражањ, дана 13.05.2019. године под бројем 200-16/19-02.
Решење доставити: - подносиоцу захтева, матичној служби, Полицијској етаници, архиви.
Начелник општинске управе

Иван Ивановић, дипл. прав.

Одељење за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове
општинске управе општине Ражањ, Одсек за општу управу, решавајући по службеној дужности
на основу члана 163. и члана 183. став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник Републике Србије" бр. 18/2016) и Записника о инспекцијском надзору
спроведеном у Општинској управи општине Ражањ, број 038-070-0005/2019-02 од 12.04.2019.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
НАЛАЖЕ СЕ матичару општине Ражањ, за матично подручје Ражањ, да у матичној
књизи рођених општине Ражањ која се води за матично подручје Ражањ (насељена места Ражањ,
Варош, Чубура и Послон) изврши поништај накнадног униса под текућим бројем 16/2010
чињенице рођења Долара Мијајловића, и поништај уписа у евиденцији српских
држављана општине Ражањ, која се води за матично подручје Ражањ, под текућим бројем
16 за 2010. годину, извршен на основу решења број 200-9/10-02.
У рубрику "Накнадни уписи и забелешке" уписати забелешку: Овај упис је поништен на
основу решења Одсека за општу управу Општинске управе општине Ражањ, број 200-15/19-02
од 13.05.2019. године.
Образложење
Упис под текућим бројем 16/2010, чињеница рођења Долара Мијајловића, извршен на
основу решења број 200-9/10-02, донетог од стране стварно ненадлежног органа, поништен је
на предлог, односно као мера управног инспектора Управног инспектората Минисгарства
државне управе и локалне самоуправе, након спроведеног инспекцијског надзора дана
11.04.2019. године, као и увида у достављене копије списа завршених управних предмета из
области грађанских стања, тачније поступака вођених по захтевима за накнадни упис чињенице
рођења у МКР матичних подручја општине Ражањ за период 2009.-2019. године, извештај
Општинске управе општине Ражањ број 200/19-02 од 26.03.2019. године.
По спроведеном управном поступку управни инспектор је генерално утврдио да су
решења донета на основу неуредних и непотпуних захтева, да су предложени докази о
чињеници рођења уз захтеве непотпуни, да су изјаве сведока недовољно објашњене. Из напред
изнетих разлога оспорена је исправност донетог решења. На основу горе изнетог начелник
Општинске управе општине Ражањ налаже поништај накнадног уписа под текућим бројем
16/2010 чињеница рођења Долара Мијајловића.
Имајући у виду напред наведено, те даје решење о упису број 200-9/10-02 од 10.12.2010.
године донето од стране стварно ненадлежног органа, подносилац захтева може остварнти
своје нраво подношењем предлога за утврђивање времена н места рођења надлежном
суду, сходно одредбама члана 71а-71љ Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник
СРС“ број 25/82 и 48/88, и „Службени гласник РС“ број 46/95 - др. закон, 18/2005 - др. закон,
85/2012, 45/2013 -др. закон, 55/2014, 6/2015 и 106/2015 - др. закон).
Жалба против решења којим је првостепени орган поништио побијано решење предаје
се другостепеном органу, Министарству државне управе и локалне самоуправе, који одлучује о
жалби.
Решено у Одељењу за друштвене делатности, општу управу правне и заједничке послове
Општинске управе општине Ражањ, дана 13.05.2019. године под бројем 200-15/19-02.
Решење доставити: - подносиоцу захтева, матичној служби, Полицијској станици, архиви.

Одељење за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове
општинске управе општине Ражањ, Одсек за општу управу, решавајући по службеној дужности
на основу члана 163. и члана 183. став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник Републике Србије" бр. 18/2016) и Записника о инспекцијском надзору
спроведеном у Општинској управи општине Ражањ, број 038-070-0005/2019-02 од 12.04.2019.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
НАЛАЖЕ СЕ матичару општине Ражањ, за матично подручје Ражањ, да у матичној
књизи рођених општине Ражањ која се води за матично подручје Ражањ (насељена места Ражањ,
Варош, Чубура и Послон) изврши поништај накнадног уписа под текућим бројем 2/2018
чињенице рођења Саше Мијаиловића, и поништај уписа у евиденцији српских
држављана општине Ражањ, која се води за матично подручје Ражањ, под текућим бројем
2 за 2018. годину, извршен на основу решења број 200-2/18-02.
У рубрику "Накнадни уписи и забелешке" уписати забелешку: Овај упис је поништен на
основу решења Одсека за општу управу Општинске управе општине Ражањ, број 200-40/19-02
од 13.05.2019. године.
Образложење
Упис под текућим бројем 2/2018, чињеница рођења Мијаиловић Саше, извршен на
основу решења број 200-2/18-02, донетог од стране стварно ненадлежног органа, поништен је
на предлог, односно као мера управног инспектора Управног инспектората Министарства
државне управе и локалне самоуправе, након спроведеног инспекцијског надзора дана
11.04,2019. године, као и увида у достављене копије списа завршених управних предмета из
области грађанских стања, тачније постунака вођених по захтевима за накнадни упис чињенице
рођења у МКР матичних подручја општине Ражањ за период 2009.-2019. године, извештај
Општинске управе општине Ражањ број 200/19-02 од 26,03.2019. године.
По спроведеном управном поступку управни инспектор је генерално утврдио да су
решења донета на основу неуредних и непотпуних захтева, да су предложени докази о
чињеници рођења уз захтеве непотпуни, да су изјаве сведока недовољно објашњене. Из напред
изнетих разлога оспорена је исправност донетог решења. На основу горе изнетог начелник
Општинске управе општине Ражањ налаже поништај накнадног уписа под текућим бројем
2/2018 чињеница рођења Мијаиловић Саше.
Имајући у виду напред наведено, те да је решење о упису број 200-2/18-02 од 30.03.2018.
године донето од стране стварно ненадлежног органа, подносилац захтева може остварнтн
своје право подношењем нредлога за утврђивање времена и места рођења надлежном
суду, сходно одредбама члана 71а-71љ Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник
СРС“ број 25/82 и 48/88, и „Службени гласник РС“ број 46/95 - др. закон, 18/2005 - др. закон,
85/2012, 45/2013 - др. закон, 55/2014, 6/2015 и 106/2015 -др. закон).
Жалба против решења којим је првостепени орган поништио побијано решење предаје
се другостепеном органу, Министарству државне управе и локалне самоуправе, који одлучује о
жалби.
Решено у Одељењу за друштвене делатности, општу управу правне и заједничке послове
Општинске управе општине Ражањ, дана 13.05.2019. године под бројем 200-40/19-02.
Решење доставити: - подносиоцу захтева, матичној служби, Полицијској станици, архиви.

