РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Одељење за грађевинске и комуналне послове
Број: ROP-VRA-34413-IUPH-2/2016
Заводни број: 351-876/2016
Датум: 24.01.2017. године
Београд, Његошева 77
Одељење за грађевинске и комуналне послове Управе градске општине Врачар у Београду,
као организациона јединица надлежна у обједињеној процедури издавања употребне дозволе,
поступајући по службеној дужности, на основу члана 209. и 210. Закона о општем управном
поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“ број 30/10),
доноси
З А К Љ У Ч А К
Исправља се грешка у броју Решења Одељења за грађевинске и комуналне послове број
ROP-VRA-34413-IUPH-2/2016 (заводни број 351-876/2016) од 12.01.2017. године, тако што
уместо броја „ROP-VRA-18099-IUP-2/2016“ треба да стоји број „ROP-VRA-34413-IUPH2/2016“.
Овај закључак је саставни део Решења ROP-VRA-34413-IUPH-2/2016 (заводни број 351876/2016) од 12.01.2017. године и производи правно дејство од дана од кога производи
правно дејство Решење које се исправља.
О б р а з л о ж е њ е
Решењем Одељења за грађевинске и комуналне послове градске општине Врачар број ROPVRA-34413-IUPH-2/2016 (заводни број 351-876/2016) од 12.01.2017. године, одобрена је
Привредном друштву „Пројекат Сазонова“ д.о.о. са седиштем у Београду, улица
Крижанићева број 20, употреба изведених радова на изградњи стамбеног објекта спратности
По+П+2+Пк у Сазоновој улици број 72, на катастарској парцели број 3317 КО Врачар у
Београду, који су изведени на основу Решења Одељења за грађевинске и комуналне послове
Управе општине Врачар број 351-851/2014 од 05.05.2015. године, које је постало
правноснажно 04.03.2016. године.
Увидом у предметно решење, утврђено је да је дошло до грешке приликом писања решења и
да у заглављу уместо броја решења ROP-VRA-34413-IUPH-2/2016, стоји број решења ROPVRA-18099-IUP-2/2016.
Чланом 209. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и
„Службени гласник РС“ број 30/10) прописано је да „орган који је донео решење, односно
службено лице које је потписало или издало решење, може у свако време исправити грешку
у именима или бројевима, писању или рачунању, као и друге очигледне натачности у
решењу или његовим овереним преписима“ и да „исправка грешке производи правно дејство
од дана од кога производи правно дејство решење које се исправља“.
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Чланом 210. истог закона прописано је да се закључком одлучује о питањима која се тичу
поступка.
Имајући у виду да је неспорно утврђено да је дошло до грешке приликом писања решења
ROP-VRA-34413-IUPH-2/2016 (заводни број 351-876/2016) од 12.01.2017. године, на основу
члана 209. и 210. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и
31/01 и „Службени гласник РС“ број 30/10), одлучено је као у диспозитиву.
Против овог Закључка може се изјавити жалба Секретаријату за инспекцијске послове
Градске управе града Београда – Сектор за другостепени поступак и управно-правне послове
за грађевинску и урбанистичку инспекцију, у року од 15 дана од дана пријема закључка, а
преко овог Одељења. Жалба се таксира са 440,00 динара административне таксе и уплаћује
се на жиро рачун бр. 840-742221843-57, позив на бр. 97 38-020, прималац РС.
Закључак доставити Привредном друштву „Пројекат Сазонова“ д.о.о. са седиштем у
Београду, улица Крижанићева број 20.
Службенo лицe:
Милица Даничић, дипл.правник
Заменик начелника Одељења
Драгана Црномарковић, дипл.правник

НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА
Ана Зеленовић, дипл. инж. арх
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