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Београд
Одељење грађевинских и стамбених послова Управе градске општине Палилула у Београду,
решавајући по захтеву Минић Милана из Борче, ул. Комбинатова бр. 37, број ROP-PAL-11864- GR5/2016 поднетом преко ЦИС-а од овлашћеног лица Савић Небојше из Београда, ул. Бул. краља
Александра бр. 239, за исправку грешке у правоснажном решењу oвог Одељења број ROP-PAL11864-IUP-2/2016, Инт.бр. 351-1345/2016 од 02.08.2106. године, на основу чл. 210., 211. ст. 2. и чл.
212. ст. 3. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и „Сл.гл.РС“, бр.
30/10), д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
ИСПРАВЉА СЕ грешкa начињенa у диспозитиву правоснажног решења овог Одељења број
ROP-PAL-11864-IUP-2/2016, Инт.бр. 351-1345/2016 од 02.08.2106. године, и тако што се у првом
реду диспозитива након речи "Одобрава се", уписује име инвеститора, сада пок. Минић Перка,
бившег из Београда, чији је законски наследник према правоснажном оставинском решењу Трећег
општинског суда у Београду број О.бр. 802/2002 од 25.04.2002. године, Минић Милан из Борче, ул.
Комбинатова бр. 37, тако да текст гласи:
"Одобрава се инвеститору Минић Перку из Падинске Скеле - Индуст. насеље, чији је
законски наследник према правоснажном оставинском решењу Трећег општинског суда у Београду
број О.бр. 802/2002 од 25.04.2002. године, Минић Милан из Борче, ул. Комбинатова бр. 37 ".
У наставку текста диспозитив и остали делови решења остају неизмењени.
Овај закључак производи правно дејство од кад производи правно дејство решење које се
исправља.
Образложење
Минић Милан из Борче, ул. Комбинатова бр. 37, број ROP-PAL-11864- GR-5/2016 поднео је
преко ЦИС-а и овлашћеног лица Савић Небојше из Београда, захтев исправку грешке у
правоснажном решењу oвог Одељења број ROP-PAL-11864-IUP-2/2016, Инт.бр. 351-1345/2016 од
02.08.2106. године, у свему како је то описано у диспозитиву закључка.
Уз поднет захтев достављено је решење Републичког геодетског завода - Службе за катастар
непокретности Палилула, број 952-02-18-6/2016 од 15.09.2016. године, којим је одбијено провођење
промене у бази података катастра непокретности КО Борча, која се промена односи на упис имаоца
права својине на стамбеном објекту чија је употреба одобрена решењем овог Органа број 3511345/2016 од 02.08.2106. године. Именовани захтевом наводи да је потребно исправити грешку и
допунити решење у свему према захтевима РГЗ-а.
Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности Палилула, као разлог за
одбијање провођења промене уписа имаоца права својине на стамбеном објекту који се налази на
кат.парц. 5227/2 КО Борча, у ул. Комбинатовој бр. 37 у Борчи, образлаже чињеницом да у решењу о
употреби објекта нису уписани подаци који се односе на инвеститора, односно власника објекта уз
навођење одредаба прописа којом је регулисана садржина употребне дозволе.

Минић Милан, подносилац захтева за издавање употребне дозволе, активну легитимацију за
подношење захтева у конкретном управном поступку, доказао је достављањем правоснажног
оставинског решења Трећег општинског суда у Београду број О.бр. 802/2002 од 25.04.2002. године,
којим је надлежни суд именованом утврдио право ванкњижног власништва породичне стамбене
зграде на кат.парц.бр. 5227/2 КО Борча, а према решењу о одобрењу за изградњу Одељења за
комунално-грађевинске и имовинске послове СО Палилула број 03-797/2-68 од 01.03.1968. године.
Имајући у виду образложење разлога за доношење одбијајућег решења Републичког
геодетског завода - Службе за катастар непокретности Палилула број 952-02-18-6/2016 од 15.09.2016.
године, овај орган је поштујући строго формалне одредбе члана 46. важећег Правилника о поступку
спровођења обједињене процедруре електронским путем ("Сл.гл.РС", бр. 113/2015), исправио и
употпунио донето решење на начин како је то наведено у диспозитиву овог закључка.
Имајући у виду све напред наведено а ради испуњавања формално-правних услова, овим
закључком исправља се решење овог Одељења број ROP-PAL-11864-IUP-2/2016, Инт.бр. 3511345/2016 од 02.08.2106. године и у диспозитив истог уноси се податак о инвеститору.
Имајући у виду све наведено, применом одредаба чл. 209 ЗУП-а ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97,
31/01 и „Сл.гл.РС“, бр. 30/10), којима је прописано да орган који је донео решење, односно службено
лице које је потписало или издало решење може у свако време исправити грашке 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, одлучено као у диспозитиву.
Против овог закључка може се изјавити жалба Секретаријату за имовинске и правне послове
Градске управе града Београда у року од 15 дана од дана пријема истог, а преко овог одељења,
таксирана са 440,00 динара републичке административне таксе.
Закључак доставити: Минић Милану из Борче, ул. Комбинатова бр. 37, преко овлашћеног
лица Савић Небојше из Београда, ул. Бул. краља Александра бр. 239, Документацији и Писарници.
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