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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 решењу о одобрењу извођења радова број ROP-VAL-9220-

ISAW-1/2017 од 13.4.2017 год., на основу чл. 209. ЗУП-а («Сл. лист СРЈ» број 33/97 и 
31/01 и «Сл. гл. РС» бр. 30/10), доноси 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

У решењу о одобрењу за извођење радова Градске 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 број ROP-VAL-9220-ISAW-1/2017 од 13.4.2017 год.,  
ИСПРАВЉА СЕ  техничка грешка настала у куцању изостављањем корисника 
објекта, тако да уместо:  „ОДОБРАВА СЕ Граду Ваљеву, са пословним седиштем у 
Ул. Карађорђева бр.64, ПИБ 102483248, извођење радова на адаптацији и 
реконструкцији објекта – мале биоскопске сале у склопу источног дела објекта Дома 
Културе у постојећем габариту, на катастарској  парцели број 7433/1 КО Ваљево у 
Ваљеву, предрачунске вредности радова 4.630.129,59 динара. треба да стоји: 
„ОДОБРАВА СЕ Граду Ваљеву, са пословним седиштем у Ул. Карађорђева бр.64, 
ПИБ 102483248  и финансијеру радова-кориснику објекта Установи за културу, 
Центар за културу Ваљево, ПИБ: 106285454, извођење радова на адаптацији и 
реконструкцији објекта – мале биоскопске сале у склопу источног дела објекта Дома 
Културе у постојећем габариту, на катастарској  парцели број 7433/1 КО Ваљево у 
Ваљеву, предрачунске вредности радова 4.630.129,59 динара.  
 
У осталим деловима решење о грађевинској дозволи  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 одобрење за 
извођење радова Граду Ваљеву, са пословним седиштем у Ул. Карађорђева бр.64, 
ПИБ 102483248, извођење радова на адаптацији и реконструкцији објекта – мале 
биоскопске сале у склопу источног дела објекта Дома Културе у постојећем 
габариту, на катастарској  парцели број 7433/1 КО Ваљево у Ваљеву, предрачунске 
вредности радова 4.630.129,59 динара.  
  
 



Увидом у списе предмета, утврђено је да је у решењу о одобрењу извођења радова 
погрешно откуцан односно изостављен корисник објекта који је предмет адаптације и 
реконструкције и финансијер радова. 
 
Чланом 209. ЗУП-а прописано је: (1) Орган који је донео решење, односно службено 
лице које је потписало или издало решење, може у свако време исправити грешке у 
именима или бројевима, писању или рачунању, као и друге очигледне нетачности у 
решењу или његовим овереним преписима. Исправка  грешке  производи правно 
дејство од дана од кога производи правно дејство  решење које се исправља. (2) О 
исправци се доноси посебан закључак. Белешка о исправци уписује се  у изворник 
решења, а  ако је то могуће, и у оверене преписе достављене странкама. Белешку  
потписује службено лице које је потписало закључак о исправци. (3) Против закључка 
којим се већ донешено решење исправља или којим се одбија предлог за исправљање, 
допуштена је посебна жалба.  
 
Како се ради о очигледној нетачности насталој приликом куцања решења о одобрењу 
извођења радова, то се по службеној дужности исправља настала грешка.   
 
Против овог закључка може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, 
саобраћаја  и инфраструктуре  РС Београд-Колубарски управни округ Ваљево, у року 
од 15 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-
9220-ISAW-1/2017, инт.бр.351-590/2017-07. дана  28.4.2017. год. 
 
Обрађивач: 
Шеф Одсека 
за грађевинарство и 
заштиту животне средине 
Бранимир Адамовић 

 
 
                                                                                                                                                                                  
 
                                                                                           ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА 
                                                                                                         ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
                                                                                                             ШЕФ ОДСЕКА 
                                                                                                  за урбанизам и саобраћај 
                                                                                                        Светислав Петровић 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                   
 


