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Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, Одељење за 
урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за грађевинарство и 
заштиту животне средине, решавајући по службеној дужности, у поступку исправке грешке у 
писању у решењу бр.ROP-VAL-13071-ISAWHA-2/2017 од 05.07.2017. год., на основу чл. 144. 
ЗУП-а («Сл. Гласник РС» број 18/2016), по овлашћењу Начелника Градске управе за локални 
развој, привреду, урбанизам и комуналне послове града Ваљева бр.112-277/15-01/2 од 
17.07.2015.год.  доноси 
 
 
                                                                  Р Е Ш Е Њ Е 

 
 
У ставу 1. диспозитива решења Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и 
комуналне послове, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне 
средине, Одсек за грађевинарство и заштиту животне средине бр. ROP-VAL-13071-ISAWHA-
2/2017, инт.бр. 351-2625/2017-07 од 05.07. године, ИСПРАВЉА СЕ  техничка грешка настала у 
куцању, тако да уместо: „ЈМБГ: 05049050770021“ треба да стоји: „ЈМБГ: 0504950770021“, а 
уместо: „(нето површина Пр: П=17м2, нето површина Пк: П=17м2)“ треба да стоји. „(нето 
површина Пр: П=17м2, нето површина Пк: П=19м2)“. 
 
У образложењу решења брише се став 5. 
 
У осталим деловима решење остаје непромењено. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 
Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, Одељење за 
урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за грађевинарство и 
заштиту животне средине,  издала је решење под бројем ROP-VAL-ISAWHA-13071-2/2016, 
инт.бр. 351-2625/2017-07 од 05.07.2017. године којим је одобрено  извођење радова на на 
промени намене без извођења радова из пословног простора у стамбени на кат. парц. бр. 6463 
КО Ваљево у Ваљеву, ул. Пантићева бр. 66/4,   (у листу непокретности уписан као посебан део - 
пословни простор бр. 4 у оквиру зграде бр. 2). 
 
Увидом у наведено решење, утврђено је да је у ставу 1. диспозитива погрешно уписан број 
ЈМБГ инвеститора, тако да уместо: „ЈМБГ: 05049050770021“ треба да стоји: „ЈМБГ: 
0504950770021“. Такође је погрешно уписана и нето површина објекта, тако да уместо: „(нето 
површина Пр: П=17м2, нето површина Пк: П=17м2)“ треба да стоји.“ (нето површина Пр: 
П=17м2, нето површина Пк: П=19м2)“. У образложењу решења дошло је до погрешног писања 
става 5. који се брише. 
 
Чланом 144. ЗУП-а прописано је: (1) 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 (2) Решење о исправци почиње да производи правна дејства од када и 
решење које се исправља, али ако је исправка неповољна за странку – од када странка буде 
обавештена о исправци. 
 
Како се ради о очигледној нетачности насталој приликом писања решења, то се по  службеној 
дужности,  исправља настала грешка.   
 



Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја  и 
инфраструктуре  РС Београд-Колубарски управни округ Ваљево, у року од 8 дана од дана 
пријема овог закључка, а преко овог органа, са таксом од 440,00 динара. 
 
Решено у Градској управи за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, 
Одељењу за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, Одсек  за 
грађевинарство и заштиту животне средине, под бројем ROP-VAL-13071-ISAWHA-2/2016, 
инт.бр. 351-2625/17-07 дана  07.07.2017. год. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                    ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА 
                                                                                                                 ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
                                                                                                                      ШЕФ ОДСЕКА 
                                                                                                        за грађевинарство и заштиту  
                                                                                                                   животне средине 
                                                                                                                Бранимир Адамовић 
     
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                   
 


