
 
 
 Република Србија 
 ОПШТИНСКА УПРАВА  КЛАДОВО 
 Број. 351-134/2016- III  
04.04.2016.године 
  К л а д о в о 
 
На основу  члана 210. и 209. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ, 

број 33/97и 31/2001 и „Службени гласник РС“, број30/2010) и члана 3. став 10. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Сл.гласник РС“ бр. 113/2015) Општинска управа Кладово доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

 У Решењу о грађевинској дозволи број: ROP-KLA-81-CPI-1/2016, заводни број: 351-
35/2016-III-04 од 22.02.2016.године,  за изградњу стамбеног објекта (По+П +4) на кп бр.  
4217 КО Кладово, врши се следећа исправка грешке у писању бројева: у  диспозитиву 
решења, где су наведене максималне габаритне димензије објекта, уместо димензија 

„20,45x 14,95m“  треба да стоји : „20,20x14,70m“. 
 

 II 
Белешка о исправци грешке уписаће се у изворник Решења. 
 

 III 
 

Исправка грешке производи правно дејство од дана од кога производи правно 
дејство Решење које се исправља. 

О б р а з л о ж е њ е 
    Општинска управа Кладово донела је Решење о грађевинској дозволи број: ROP-KLA-
81-CPI-1/2016, заводно број:351-35/2016-III-04 од 22.02.2016.године, за изградњу 

стамбеног објекта ( По+П +4) на кп.бр.  4217 КО Кладово. 
  У решењу је направљена наведена грешка, па је исту, у смислу члана 209. став 1. Закона 

о општем управном поступку требало исправити, са правним дејством од дана од кога 

производи правно дејство решење које се исправља. 
  Одредбама члана 209.став 1. Закона о општем управном поступку 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 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. 



  Одредбама члана 3. став 10. Правилника  о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл.гласник РС“ бр. 113/2015) прописано је да се исправка грешке 

врши закључком, уз сходну примену одредаба закона којим се уређује општи управни 

поступак, а које уређују исправљање грешака у решењу. 
Упутство о правном средству: Против овог Закључка допуштена је посебна жалба, која се 

подноси  Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре –Зајечарски 

управни округ у Зајечару, у року од 8 дана од дана пријема Закључка, таксирана са 440,00 

динара републичке административне таксе.                                                                                                                      
                                                                                                                     НАЧЕЛНИК 

 
  

                                                                                                    Јован Стингић 
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