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  Служба за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове Општинске управе општине 
Врњачка Бања, решавајући по захтеву Јеринић Ивана, дипл.инг.арх.  који је по овлашћењу, у име  
Грађевинске  радње ''Два брата Гочанин'' Зоран Гочанин предузетник, Врњачка Бања, Ново Село   за 
исправку техничке грешке начињене у решењу ове Службе бр. ROP-VBN/2145-CPA-2016 од 
27.07.2016.год.  на основу чл. 3. став 10. Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским 
путем (''Сл.гласник РС'' бр. 113/2015) и  чл. 209.  Закона о општем управном поступку, доноси 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 
                            Врши се исправка техничке грешке начињене у  ставу 1. диспозитива решења бр. ROP-
VBN/2145-CPA-2016 од 27.07.2016.године, издатог од стране Службе за урбанизам, еколошке и 
имовинско-правне послове Општинске управе општине Врњачка Бања, тако да гласи: 
   Мења се  инвеститор правоснажном решењу о  грађевинској дозволи, Службе за 
урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове – Одсек за урбанизам и еокошке послове бр. ROP-
VBN-2145-CPI-1/2016 од 11.03.2016. године, којим је дозвољено инвеститору Зечевић Зорану из 
Аранђеловца (ЈМБГ 1210956710454) реконструкција и доградња постојећег породично-стамбеног објекта 
на кп.бр. 487/1 КО Врњачка Бања (класификациони број 111011, категорија А), спратности Пр+1, укупне 
бруто површине 178м2, бруто површине приземља 89м2, укупне нето површине објекта 141,70м2, 
предрачунска вредност објекта 7.569.450,00 динара, тако да уместо Зечевић Зорана из Аранђеловца 
(ЈМБГ 1210956710454) треба да стоји:   ''Грађевинска  радња ''Два брата Гочанин'' Зоран Гочанин 
предузетник, Врњачка Бања, Ново Село бб, ЈМБГ 60368708''. 
                              У осталом делу решење  остаје непромењено.   
  Ова исправка унеће се у све примерке горе наведеног  решења, а 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 
 

   Решењем  Службе за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове Општинске 
управе општине Врњачка Бања бр. ROP-VBN/2145-CPA-2016 од 27.07.2016.године, очигледном 
омашком начињена је техничка грешка у ставу 1. диспозитива решења, тако да није унето име 
инвеститора на кога се врши измена решења о грађевинској дозволи од 11.03.2016. године, тј. после речи 
''треба да стоји:''  пропуштено је да се упише име инвеститора на кога решење треба да гласи, и то:                        
''Грађевинска  радња ''Два брата Гочанин'' Зоран Гочанин предузетник, Врњачка Бања, Ново Село бб, 
ЈМБГ 60368708''. 
   Сходно чл. 3. став 10. Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским 
путем (''Сл.гласник РС'' бр. 113/2015) а у вези са чл. 209. Закона о општем управном поступку одлучено 
је као у диспозитиву овог  закључка.. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка допуштена је жалба Министарству грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре,  РС, Рашки округ Краљево, у року од 8 дана од дана пријема истог. 
Жалбом се не може нападати правилност  уверења које се исправља, већ само закључак о исправци. 
Жалба се предаје преко овог органа. 

 
                                                     ШЕФ СЛУЖБЕ, 
                     Славица Стаменић 
       


