Р Е П У Б Л И КА С Р Б И Ј А
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам комунално стамбене
и имовинско правне послове
БР: ROP-GML-2698-CPA-23/2019
Заводни број: 4-02-351-1/2019-611
28.10.2019. године

Општинска управа Општине Горњи Милановац, oдељење за урбанизам комунално стамбене и
имовинско правне послове, решавајући по службеној дужности, за исправку грешеке у решењу, а на основу
144. Закона о општем упрaвном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) доноси:
РЕШЕЊЕ
У решењу бр. ROP-GML-2696-CPA-4/2019 од 22.10.2019. године, исправља се грешка ЦЕОП заводног
броја, тако да уместо „ ROP-GML-2696-CPA-4/2019 “ треба да гласи „ ROP-GML-2698-CPA-23/2019 “;
У осталом делу Решење остаје непромењено.
Ова исправка има правно дејство од дана од којег правно дејство има наведено Решење.
Образложење
Овај орган је донео Решење бр. ROP-GML-2696-CPA-4/2019 од 22.10.2019. године по захтеву
инвеститора „IG Invest“ doo из Г. Милановац Велереч бб, МБ 20836687 ПИБ 107613905, преко пуномоћника
Ранкo Томић ПР архитектонска делатност Студио Херметик, Горњи Милановац, улица 1300 каплара број 2,
одговорно лице Томић М. Ранко, за измену решења о употребној дозволи број ROP-GML-2698-IUPH21/2019 од 25.09.2019. године за пословни простор број 2, посебни део број 1, улаз број 3, у приземља
стамбено пословне зграде означене као објекат број 2, на катастарској парцели број 624/3 КО Горњи
Милановац.
Надлежни орган је, увидом у предмет обједињене процедуре ROP-GML-2698-IUPH-21/2019 и
приложену документацију утврдио да је очигледном омашком дошло до грешке у навођењу ЦЕОП заводног
броја . Наиме, увидом у досије предмета ROP-GML-2698-IUPH-21/2019 обједињене процедуре, утврђено је
да је направљена грешка броја, тако што је у заводном ЦЕОП броју предмета уместо броја „ ROP-GML2698-CPA-23/2019 “ одкуцан број „ ROP-GML-2696-CPA-4/2019 “.
На основу изнетог, одлучено је као у изреци решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: против овог Решења може се изјавити жалба кроз ЦЕОП Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Златиборски округ, Ужице, Димитрија Туцовића број 52, у
року од 8 (осам) дана од дана пријема решења са прописаном таксом од 470,00 динара на рачун број 840742221843-57 поз. на бр. 97 72-041 а преко овог Одељења.
Обрадио
Мирко Васиљевић
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