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Градска управа града Ваљева, Одељење за имовинске послове и општу управу, решавајући по 
Предлогу ЈП „Путеви Србије“ Београд,Булевар Краља Александра бр. 282, ради експропијације 
непокретности, на  основу чллана 6. став 1. и члана 12. став 8. Закона о посебним поступцима 
ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од 
посебног значаја за Републику Србију („Сл. гласник РС“, бр. 9/2020), члана 29. Закона о 
експропријацији („Сл. гласник РС“, бр. 53/1995, „Сл. лист СРЈ“ бр. 16/2001 – одлука СУС и „Сл. 
гласник РС“ бр. 20/2009, 55/2013 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење) и члана 136. 
Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично 
тумачење),  руководилац Одељења за имовинске послове и општу управу, по овлашћењу 
Начелника Градске управе града Ваљева, број 112-20/2022-01/2 од 23. 02. 2020., доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
I УСВАЈА СЕ предлог за експропијацију ,ЈП „Путеви Србије“ Београд, и експропише и прелази у 
право јавне својине  Републике Србије а за потребе ЈП „Путеви Србије“ Београд,ради изградње 
државног пута IБ РЕДА БРОЈ 27,Лозница-Ваљево-Лазаревац,деоница  Иверак-Лајковац, а на 
основу решења Владе Републике Србије 05 бр.465-4298/2020-1 од 28.05.2020 године којим је 
утврђен јавни интерес за експропијацију,односно административни пренос непокретности-
земљишта и објеката на земљишту у складу са Урбанистичким пројектом за изградњу објеката 
јавне намене државног пута IБ РЕДА БРОЈ 27,Лозница-Ваљево-Лазаревац, деоница  Иверак-
Лајковац-локалног пута у оквиру петље“Дивци“ и канала за одводњавање петље „Дивци“ до  
Кланичке реке-Институт за путеве АД,Београд 2022 и то за : 
 
Део кат.парц.бр. 1444/1КО Кланица уписане у ЛН 646 КО Кланица,у површини од 231m2 који 
дефинише појас максималне ширине 5,5м који захвата североисточни део парцеле и 
простире се уз границе са кат.парц. бр. 1445, 1438/1 и 1444/3 ,све у КО Кланица,уписана у 
власништву Филиповић (Светозар) Милорада из Херцег Новог, Земунска 14, са обимом 
удела 1/1. 
 
II ОБАВЕЗУЈУ СЕ ЈП “Путеви Србије“ Београд да ранијем власнику експрописане непокретности 
из става  I диспозитива овог решења исплати накнаду према тржишној цени таквог земљишта  ,а 
која ће бити одређена у посебном поступку по правноснажности овог решења. 
 
III ОБАВЕЗУЈЕ СЕ   ранији власник да експрописану непокретност из става I диспозитива овог 
решења преда у државину кориснику експропијације даном правноснажности одлуке о 
накнади,односно даном закључења споразума о накнади за експрописану непокретност . 
 
 IV ОБАВЕЗУЈЕ СЕ корисник експропијације да у року од 15 дана од дана правноснажности овог 
решења ,овом одељењу поднесе писану понуду о облику и висини накнаде за експрописану 
непокретност  из става 1.овог решења  , која ће се расправити у посебном поступку. 
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Градска управа града Ваљева, Одељење за имовинске послове и општу управу, решавајући по 
Предлогу ЈП „Путеви Србије“ Београд,Булевар Краља Александра бр. 282, ради експропијације 
непокретности, на  основу чллана 6. став 1. и члана 12. став 8. Закона о посебним поступцима 
ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од 
посебног значаја за Републику Србију („Сл. гласник РС“, бр. 9/2020), члана 29. Закона о 
експропријацији („Сл. гласник РС“, бр. 53/1995, „Сл. лист СРЈ“ бр. 16/2001 – одлука СУС и „Сл. 
гласник РС“ бр. 20/2009, 55/2013 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење) и члана 136. и 
144. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично 
тумачење),  руководилац Одељења за имовинске послове и општу управу, по овлашћењу 
Начелника Градске управе града Ваљева, број 112-20/2022-01/2 од 23. 02. 2020., доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
                                                         
У решењу Градске управе града Ваљева, Одељење за имовинске послове и општу 
управу број 465-931/2022-08 од 13.09. 2022. године  ВРШИ СЕ ИСПРАВКА ГРЕШКЕ и то: 
 
1. у ставу I алинеја 2. диспозитива решења, 
 
 тако да уместо: 
„Део кат.парц.бр. 1444/1КО Кланица уписане у ЛН 646 КО Кланица,у површини од 231m2 који 
дефинише појас максималне ширине 5,5м који захвата североисточни део парцеле и 
простире се уз границе са кат.парц. бр. 1445, 1438/1 и 1444/3 ,све у КО Кланица,уписана у 
власништву Филиповић (Светозар) Милорада из Херцег Новог, Земунска 14, са обимом 
удела 1/1.“ 
 

 
треба да стоји: 
„Део кат.парц.бр. 1444/1КО Кланица уписане у ЛН 646 КО Кланица,у површини од 62m2 који 
дефинише појас максималне ширине 5,5м који захвата североисточни део парцеле и 
простире се уз границе са кат.парц. бр. 1445, 1438/1 и 1444/3 ,све у КО Кланица,уписана у 
власништву Филиповић (Светозар) Милорада из Херцег Новог, Земунска 14, са обимом 
удела 1/1.“ 
 

 
 
Остали делови решења остају непромењени. 
 
Решење о исправци почиње да производи правно дејство од када и решење које се 
исправља. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
У решењу Градске управе града Ваљева, Одељење за имовинске послове и општу 
управу број 465-931/2022-08 од 13.09. 2022. године  дошло је до техничке грешке у 
диспозитиву решења тако што није наведен тачан део површине кат.парц.1444/1 КО 



Кланица, како је то описано и наведено у предлогу за експропријацију корисника 
експропријације  VI број:465-760. 
Чланом 144. Закона о општем управном поступку прописано је: 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. 
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. 
 
Како се ради о грешци насталој приликом писања, то је овај орган, по службеној 
дужности, извршио исправку грешке и одлучио као у диспозитиву решења. 
 
Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба 
Министарству финансија Републике Србије, у року од 15 дана од дана пријема овог 
решења, а преко овог органа. Жалба се може изјавити и усмено на записник код овог 
органа. 
 
 
 
                                                                                                 РУКОВОДИЛАЦ 
                                                                                 Одељења за имовинске послове  
                                                                                                  и општу управу 
                                                                                               Виолета Павловић 
         

 
 


