
                     

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

Одељење за грађевинске и комуналне послове

Број предмета: ROP-VRA-7677-TECCORA-17/2022

Заводни број: 351-350/2022

Датум: 23.09.2022. године

Београд, Његошева 77

 

Одељење за грађевинске и комуналне послове Управе градске општине Врачар у Београду,
решавајући као надлежан орган у управном поступку покренутом по захтеву у Илић Дејанa
из Смедеревске Паланке, Улица ________________, поднетом преко овлашћеног лица, Илић
Зорана из Смедеревске Паланке, Улица ________________, за исправку грешке у решењу о
употребној дозволи Одељењa за грађевинске и комуналне послове Управе градске општине
Врачар у Београду број ROP-VRA-7677-IUP-15/2022, заводни број 351-350/2022 од
02.08.2022. године, на основу члана 144. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, број 18/16 и 95/18), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

 

Исправља се грешка у решењу о употребној дозволи Одељења за грађевинске и комуналне
послове Управе градске општине Врачар у Београду број ROP-VRA-7677-IUP-15/2022,
заводни број 351-350/2022 од 02.08.2022. године, у писању броја катастарске парцеле, тако
што уместо: „на катастарским парцелама број 2025/1 и 2205/9 КО Врачар у Београду“, треба
да стоји: „на катастарској парцели број 5235 КО Врачар у Београду”.

 

Ово решење је саставни део решења о употребној дозволи Одељења за грађевинске и
комуналне послове Управе градске општине Врачар у Београду број ROP-VRA-7677-IUP-
15/2022, заводни број 351-350/2022 од 02.08.2022. године и производи правна дејства од када
и решење које се исправља.   

О б р а з л о ж е њ е

Решењем о употребној дозволи Одељења за грађевинске и комуналне послове Управе
градске општине Врачар у Београду број ROP-VRA-7677-IUP-15/2022, заводни број 351-
350/2022 од 02.08.2022. године, Илић Дејану из Смедеревске Паланке, Улица
________________, ЈМБГ: ________________, одобрена је употреба изведених радова на
изградњи једнострано узиданог стамбено-пословног објекта, спратности По+П+4, на углу



Чубурске улице и улице Стојана Протића, на катастарским парцелама број 2025/1 и 2205/9
КО Врачар у Београду.

 

Илић Дејан из Смедеревске Паланке, Улица ________________, преко овлашћеног лица,
Илић Зорана из Смедеревске Паланке, Улица ________________, поднео је преко
Централног информационог система за електронско поступање, дана 19.09.2022.године,
захтев за исправку грешке у решењу о употребној дозволи Одељењa за грађевинске и
комуналне послове Управе градске општине Врачар у Београду број ROP-VRA-7677-IUP-
15/2022, заводни број 351-350/2022 од 02.08.2022. године.

 

Поступајући по захтеву за исправку грешке, Одељење је прегледом целокупне
документације приложене уз захтев за издавање решења о употребној дозволи, а пре свега
решења Службе за катастар непокретности Републичког геодетског завода број 952-02-2-
228-630/2021 од 16.07.2021. године, утврдило да је извршено спајање катастарских парцела
број 2025/1 и 2205/9 КО Врачар у једну катастарску парцелу којој је додељен број 5235 КО
Врачар, те да има основа да се изврши исправка грешке у горенаведеном решењу о
употребној дозволи Одељења за грађевинске и комуналне послове Управе градске општине
Врачар у Београду, тако што уместо: „на катастарским парцелама број 2025/1 и 2205/9 КО
Врачар у Београду“, треба да стоји: „на катастарској парцели број 5235 КО Врачар у
Београду”.

 

Чланом 144. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и
95/18) прописано је да орган увек може да исправи своје решење или његове оверене
преписе и уклони грешке у именима или бројевима, писању или рачунању и друге очигледне
нетачности и да решење о исправци почиње да производи правна дејства од када и решење
које се исправља, али ако је исправка неповољна по странку - од када странка буде
обавештена о исправци.     

 

Имајући у виду напред наведено, Одељење за грађевинске и комуналне послове је сходно
напред наведеним одредбама члана 144. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, број 18/16 и 95/18), одлучило као у диспозитиву решења.

 

Против овог решења може се изјавити жалба Секретаријату за инспекцијске послове града
Београда – Сектор за другостепени управни поступак у року од 15 дана од дана пријема
истог, а преко овог Одељења. Жалба се таксира са 490,00 динара на рачун број 840-
742251843-73, позив на број 97 38-020, прималац Република Србија.

 

Решење доставити: Илић Дејану из Смедеревске Паланке, Улица ________________, преко
овлашћеног лица, Илић Зорана из Смедеревске Паланке, Улица ________________,
Секретаријату за инспекцијске послове града Београда и архиви.                                               
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