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            Одељење за oпшту управу Општинске управе oпштине Љиг, решавајући по службеној 
дужности у поступку исправке техничке грешке у Употребној дозволи издатој под бројем ROP-LIG-
38395-IUP-1/2018 дана 25.03.2019.год. инвеститору Степановић Здравку из Љига, ул. Милана 
Недељковића бр. 14, на основу члана 144. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, бр. 18/2016) доноси: 
 

РР ЕЕ ШШ ЕЕ ЊЊ ЕЕ   
 
           Врши се исправка техничке грешке у Употребној дозволи издатом под бројем ROP-LIG-
38395-IUP-1/2018 дана 25.03.2019.год. инвеститору Степановић Здравку из Љига, ул. Милана 
Недељковића бр. 14, сачињене у навођењу броја предмета у заглављу документа, тако да се уместо 
броја предмета ROP-LIG-38395-IUP-1/2018 уписује број предмета ROP-LIG-17729-IUP-4/2019. 
 
           Ова исправка има правно дејство од дана од којег правно дејство има и наведена Употребна 
дозвола.  
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Приликом писања броја предмета за употребну дозволу издату под бројем ROP-LIG-38395-
IUP-1/2018 дана 25.03.2019.год. инвеститору Степановић Здравку из Љига, ул. Милана Недељковића 
бр. 14, направљена је грешка техничке природе у навођењу броја предмета у заглављу издатог 
документа, тако што је грешком уместо броја предмета ROP-LIG-17729-IUP-4/2019 уписан број 
предмета ROP-LIG-38395-IUP-1/2018. 

 
Документ је и електронски потписан класификованим електронским потписом 25.03.2019.год. 
 
Како се у конкретном случају ради о грешкама техничке природе, настале у бројевима и 

очигледној наведеној нетачности, која се може исправити у свако време, то је на основу члана 144. 
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), требало исправити, те је 
решено као у диспозитиву. 

 
Решење доставити: 

• Подносиоцу захтева; 
• РГЗ-у, Служби за катастар непокретности Љиг; 
• Надлежној испекцији; 
• Надлежној служби ради објављивања на интернет страници надлежног органа  

 
ОБРАДИЛА:                         
Стручни сарадник за урб. и грађ.                                                НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА         
Тамара Војиновић, дипл. инж. арх.                                             Ната Јовчић, дипл. правник 
 


	О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

