РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Одељење за грађевинске и комуналне послове
Број: ROP-VRA-17660-ISAWHA-2/2019
Заводни број: 351-476/2019
Датум: 02.08.2019. године
Београд, Његошева 77

Одељење за грађевинске и комуналне послове Управе градске општине Врачар у
Београду, решавајући као надлежан орган у управном поступку по службеној
дужности, на основу члана 144. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, број 18/16), доноси
РЕШЕЊЕ
Исправља се грешка у броју Решења Одељења за грађевинске и комуналне послове
Управе градске општине Врачар у Београду заводни број 351-476/2019 од 12.07.2019.
године, тако што уместо „ROP-VRA-17712-ISAW-3/2018“ треба да стоји „ROP-VRA17660-ISAWHA-2/2019“.
Ово решење је саставни део решења заводни број 351-476/2019 од 12.07.2019. године
и производи правна дејства од када и решење које се исправља.
Образложење
Решењем Одељења за грађевинске и комуналне послове Управе градске општине
Врачар у Београду заводни број 351-476/2019 од 12.07.2019. године, одобрено је
Стојановић Драгомиру из Београда, _________________, Симић Катарини из Београда,
_________________, Стојановић Милану из Гроцке, _________________, Стојановић
Урошу из Београда, _________________и Цвејић Бранку из Београда,
_________________, извођење радова на реконструкцији и спајању двоетажног
пословног простора број 1, укупне површине 60,80m2 (у приземљу површине 34,80m2, у
подруму површине 26,00m2) у дворишном делу објекта, десно од улаза и пословног
простора ББ, површине 64,45m2 у приземљу, десно од улаза у стамбено-пословном
објекту у Булевару краља Александра број 54, на катастарској парцели број 5002 КО
Врачар у Београду, након чега ће се формирати двоетажни пословни простор број 1 у
приземљу и подруму, укупне површине 125,85m2, од чега је део пословнoг простора у
приземљу површине 100,03m2, а део пословног простора у подруму површине 25,82m2,
на улазу десно у стамбено-пословном објекту у Булевару краља Александра број 54, на
катастарској парцели број 5002 КО Врачар у Београду.
Прегледом издатог решења, стручно лице Одељења је утврдило да је приликом писања
решења дошло до грешке у самом броју решења, те да уместо „ROP-VRA-17712-ISAW3/2018“ треба да стоји „ROP-VRA-17660-ISAWHA-2/2019“.
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Чланом 144. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16)
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), одлучило као у диспозитиву решења.
Против овог решења може се изјавити жалба Већу градске општине Врачар у року од
15 дана од дана када је странка обавештена о решењу, а преко овог Одељења. Жалба се
таксира са 470,00 динара и уплаћује се на рачун број 840-742251843-73 – позив на број
97 38-020- прималац - Буџет општине Врачар.
Решење доставити: Стојановић Драгомиру и др. преко овлашћеног лица Давидовић
Жане из Београда, _________________и архиви овде.

Службено лице:
Јана Тирнанић, дипл. правник

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Ана Поскић, дипл.правник
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