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Б е о г р а д , Таковска 12
ТШ
Одељење грађевинских и стамбених послова Управе градске општине Палилула у
Београду, решавајући по захтеву Бернардони Стојановић Оливере из Београда, ул. Јаше
Продановића бр. 10, поднетом преко овлашћеног лица Младена Николића из Београда, ул.
Џорџа Вашингтона бр.28а, за исправку грешке у решењу Одељења грађевинских и стамбених
послова Управе градске општине Палилула у Београду бр.351-1646/2016 од 21.09.2016.године,
на основу члана 209. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и
"Сл.гласник РС", 30/10), д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
ВРШИ СЕ ИСПРАВКА ГРЕШКЕ у диспозитиву решења Одељења грађевинских и
стамбених послова Управе градске општине Палилула у Београду број 351-1646/2016 од
21.09.2016.године, и то у седмом реду четвртог става дела " Саставни део решења чине : " на
тај начин што уместо ''са умањењем износи 471.424,00 динара'', треба да стоји "са
умањењем износи 331.248,00 динара'' па се овим наведена грешка исправља.
У осталом делу решење остаје неизмењено.
Исправка грешке производи правно дејство од ког дана производи дејство решење које
се исправља.
Образложење
Бернардони Стојановић Оливера из Београда, ул. Јаше Продановића бр. 10, преко
овлашћеног лица Младена Николића из Београда, ул. Џорџа Вашингтона бр.28а, поднела је
дана 26.09.2016.године, кроз ЦИС-Централни информациони систем, надлежном Одељењу за
грађевинске и стамбене послове ГО Палилула, захтев за исправку Решења о грађевинској
дозволи Одељења грађевинских и стамбених послова Управе градске општине Палилула у
Београду под бр. 351-1646/2016 од 21.09.2016.године, и то у делу који се односи на Обрачун
доприноса за уређивање грађевинског земљишта у поступку добијања грађевинске дозволе за
извођење радова на реконструкцији и претварању дела таванског простора у стамбени
простор, са припајањем постојећем стану бр.3, који се налази у нивоу првог спрата, тако да се
формира двоетажни стан у стамбеној згради спратности П+1+ПК (М), у ул.Јаше Продановића
бр. 10 у Београду.
Сходно стављеном захтеву, увидом у комплетан електронски досије бр. 351-1646/2016
утврђено је да је овај Орган по спроведеном поступку, сходно законским и подзаконским
актима донетим на основу закона, донео Решење бр. 351-1646/2016 дана 21.09.2016год. , којим
је издао грађевинску дозволу инвеститору Бернардони Стојановић Оливери из Београда, ул.
Јаше Продановића бр.10/5, за извођење радова на реконструкцији и доградњи дела таванског
простора у стамбени простор, површине 27,27м2 са припајањем постојећем стану бр.3,
површине 111,95м2, са две терасе површине 12,75 м2 - отворен простор (П=11,25м2 и

П=1,50м2), који се налази на првом спрату, тако да ће се проширењем по вертикали,
формирати двоетажни вишесобан стан бр.3 (кроз ниво првог спрата и поткровља), укупне
површине 139,22 м2, са две терасе површине 12,75м2, а све у стамбеној згради спратности
П+1+Пк (мансарда), на кат.парц.928 КО Палилула, чија површина износи 462м2, у ул. Јаше
Продановића бр.10 у Београду.
Даље, утврђено је да је, сходно законској процедури, саставни део решења и акт
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. бр.59022/6-03 од
20.09.2016.године, којим је дат Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта у
поступку добијања грађевинске дозволе за извођење радова на реконструкцији и претварању
дела таванског простора у стамбени простор, са припајањем постојећем стану бр.3, који се
налази у нивоу првог спрата, тако да се формира двоетажни стан у стамбеној згради
спратности П+1+ПК (М), у ул.Јаше Продановића бр. 10 у Београду. Увидом у наведени акт,
утврђено је да је на основу изјашњења инвеститора о једнократној уплати, Дирекција
обрачунала доприносе, са умањењем, у износу од 331.248,00 динара, а не како је у
диспозитиву решења наведено 471.424,00 динара.
Имајући у виду горе наведено, утврђује се да је приликом израде решења - грађевинске
дозволе Орган, у диспозитиву решења у седмом реду четвртог става дела " Саставни део
решења чине : " погрешно навео износ обрачуна доприноса за уређивање грађевинског
земљишта у поступку добијања грађевинске дозволе, што је утврђено увидом у акт Дирекције
за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. бр.59022/6-03 од 20.09.2016.године.
Чланом 209. ЗУП-а прописано је да Орган који је донео решење, односно службено
лице које је потписало или издало решење може у свако време исправити грешке у именима и
бројевима, писању или рачунању као и друге очигледне нетачности у решењу или његовим
овереним преписима као и да исправка грешке производи правно дејство од дана од ког
производи правно дејство решење које се исправља, сходно којим одредбама је овај Орган,
обзиром да се ради о очигледној грешци насталој приликом куцања решења, донео одлуку као
у диспозитиву Закључка.
Против овог Закључка може се изјавити жалба Секретаријату за имовинске и правне
послове-Сектору за другостепени управни поступак, у року од 15 дана од дана пријема истог,
а преко овог Одељења, таксирана са по 440,00 динара републичке административне таксе.
Закључак ће бити објављен на интернет страни овог органа www.palilula.org.rs
Закључак доставити : Бернардони Стојановић Оливери из Београда, ул. Јаше
Продановића бр. 10, преко овлашћеног лица Младена Николића из Београда, ул. Џорџа
Вашингтона бр.28а, Документацији и Писарници.
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