
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ 
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
Одељење за урбанизам и 
комунално-грађевинске послове 
Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре   
тел. 011/8726-475; факс: 011/8721-165 
Oбреновац ул. Вука Караџића бр. 74  
Број предмета : ROP-OBR-10525-GR-2/2016 
ЗАВОДНИ БРОЈ: I-03 број 351–532/2016  
15.06.2016    године 
О б р е н о в а ц 

 

 

             Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење 

поступка обједињене процедуре Управе  ГО  Обреновац, поступајући по захтеву инвеститора 

у  поступку  исправке грешке у решењу , на  основу чл.  209. Закона о општем управном 

поступку, ("Сл.  лист  СРЈ", бр.  33/97, 31/01 ),  донео  је   

                                                              

ЗАКЉУЧАК   

О  ИСПРАВЦИ  ГРЕШКЕ   У РЕШЕЊУ 

 

             У решењу  Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсека за 

спровођење поступка обједињене процедуре  Управе  ГО  Обреновац БРОЈ ПРЕДМЕТА: ROP-
OBR-10525-CPА-1/2016, ЗАВОДНИ БРОЈ : I-03 број 351—462/2016 oд 03.06.2016 године, којим 
је инвеститору ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац, ул. Цара Лазара бр. 3/1, одобрена изградња 

топлотне подстанице ТП 53, по измењеној техничкој документацији, на кат. парцели број  

1689 КО Обреновац,  врши се исправка  тако што се  у тачки  I диспозитива решења  речи : 

„категорија А, класификациони број 111 011“ и „спратности П+Пк“ исправљају 

речима: „категорија Г, класификациони број 221 420“ и „спратности П+0“. 
 

 У свему осталом цитирано решење  остаје неизмењено. 

 

            Белешку  о исправци   уписати  у  изворник  решења  и  уколико  је  то могуће  у  

оверене  преписе  достављене  странци. 

 

О   б  р   а  з  л  о   ж   е   њ    е 

 

             У решењу чија се исправка врши дошло је до техничке грешке приликом писања 

решења тако што је  написано да је  објекат категорија А, класификациони број 111 011 и 

спратности П+Пк уместо објекат категорија Г, класификациони број 221 420 и 

спратности П+0, а што се утврђује увидом у списе предмета: Решење  Одељења за 

урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсека за спровођење поступка обједињене 

процедуре  Управе  ГО  Обреновац БРОЈ ПРЕДМЕТА:ROP-OBR-10525-CPА-1/2016, ЗАВОДНИ 
БРОЈ : I-03 број 351—462/2016 oд 03.06.2016 године и оверену техничку документацију. 

 

 Како је реч о очитој техичкој грешци приликом писања решења, то се и врши 

исправка као у диспозитиву овог закључка.  

 



Против овог  закључка  може  се изјавити  жалба  Секретаријату  за  имовинско-

правне послове   Градске управе   града  Београда у  року од  15  дана од  дана пријема истог.  

Жалба  се,  таксирана са  440,00 динара, сходно Тар. бр. 6  Закона о републичким 

административним таксама . 

 

Закључак се доставља: Подносиоцу захтева – пуномоћнику, Одељењу за инспекцијске 

послове- Одсек грађевнске инспекције, Оператору дистрибутивног система „ЕПС 

Дистрибуција“ д.о.о., ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац, архиви а објављује се и на 

званичној интернет страници ГО Обреновац.  

 

Обрадио,                                                        

Драган Миленковић, дипл. правник 

 

ШЕФ ОДСЕКА 

Златко Миловановић, дипл.инг.арх. 

 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

                                                                                 Весна Ђоковић, дипл. просторни планер 
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