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Б Е О Г Р А Д 
  
 
 Управа ГО Раковица -Одељење за грађевинске и комуналне послове  
градске  општине Раковица-Одсек за грађевинске послове у  предмету исправке 
грешке у решењу  ROP-RAK-596-IUP-1/2017, Заводни број : 351–5/2017 од 
20.01.2017. године, које је донела Управа ГО Раковица -Одељење за грађевинске 
и комуналне послове  градске  општине Раковица-Одсек за грађевинске послове,  
на основу члана 209.Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», бр. 
33/97 и 31/01) доноси 
 
                                                       ЗАКЉУЧАК 
 
  ИСПРАВЉА СЕ  техничка грешка начињена у заглављу  решења  број  
ROP-RAK-596-IUP-1/2017, заводни број : 351–5/2017 од 20.01.2017. године, које је 
донела Управа ГО Раковица -Одељење за грађевинске и комуналне послове  
градске  општине Раковица-Одсек за грађевинске послове, тако што уместо 
грешком уписаног броја решења: „ ROP-RAK-596-IUP-1/2016, заводни број : 351–
5/2017“ , треба да стоји : „ROP-RAK-596-IUP-1/2017, заводни број : 351–5/2017“. 
   
           У осталом делу наведено решење  остаје непромењено. 
 
 Ова исправка има правно дејство од дана од којег правно дејство има и 
наведено решење. 
 

                       О   б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 
 Приликом писања решења Управе ГО Раковица - Одељење за грађевинске и 
комуналне послове  градске  општине Раковица-Одсек за грађевинске послове,   
број  ROP-RAK-596-IUP-1/2017, заводни број : 351–5/2017 од 20.01.2017. године, 
дошло је до техничке грешке у заглављу истог, тако што  је грешком  уписан број 
решења :“ ROP-RAK-596-IUP-1/2016, заводни број : 351–5/2017  “, а треба да стоји: 
„ROP-RAK-596-IUP-1/2017, заводни број : 351–5/2017“. 
 
     Како се у конкретном случају ради о грешци у писању решења, то је сходно 
члану 209. Закона о општем управном поступку, одлучено као у диспозитиву овог 
закључка. 
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 Против овог закључка допуштена  је жалба Секретаријату за инспекцијске 
послове градске управе града Београда, Сектор за другостепени поступак и 
управно-правне послове за грађевинску и урабнистичку инспекцију, у року од 
15дана од дана пријема закључка, а преко овог органа. 
 
 Жалба се таксира са 440,00 динара општинске административне таксе коју 
треба уплатити на жиро рачун бр. 840-742251843-73, позив на број 97 па 29-120. 
 Решено у Одељењу за грађевинске и комуналне послове градске општине 
Раковица-Одсек за грађевинске послове, дана  02.02.2017. године. 
 

Закључак доставити:  пуномоћнику, Грађевинској инспекцији, републичком 
геодетском заводу –Служба за катастар непокретности и Управи јавних прихода 
града Београда Одељење општине Раковица улица Мишка Крањца бр. 12 и 
писарници за архиву. 
 
Обрада:  
 
Дипл. правник Соња Минић Алексић 
  
                                                                         РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
 
                                                       Дипл. инж. арх. Славица Трифуновић Стефановић 
  
     


	ЗАКЉУЧАК

