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Управа ГО Рковице - Одељење за грађевинске и комуналне послове  -Одсек  за  
грађевинске послове, решавајући по захтеву предузећа „ MARINA TECH “ доо из Београда, 
улица Гаврила Принципа 9, за измену решења о грађевинској дозволи,  на основу, члана 141 
Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 и 64/10 - Одлука 
УС од 10.09.2010. године, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС од 14.05.2013. године, 50/2013 - 
Одлука УС од 07.06.2013. године, 98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 192. Закона о 
општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/97, 31/01 и ''Службени гласник 
РС'' бр. 30/10), доноси 
 

РЕШЕЊЕ  
 
 МЕЊА СЕ решење о грађевинској дозволи Одељења за грађевинске и комуналне 
послове  ГО Раковица, Одсек за грађевинске послове број  351-245/15 од 02.02.2016. године,  
правоснажно од 17.02.2016. године, којим је одобрена  иградња  слободностојећег 
стамбеног објекта укупне БРГП 760,56м2, категорије Б, класификациони број 112221, 
спратности Пр+1+Пк,  у улици Натошевићева број 22  у Београду, на катастарској парцели 
број 281 КО Стара Раковица, у погледу назива инвеститора, тако што уместо: 
„Jaковљевић Маја  из Београда, улица Коперникова 7“ 
сада стоји:  
„ „MARINA TECH “ доо из Београда, улица Гаврила Принципа 9, матични број правног 
субјекта 21078735“ 

У свему осталом напред наведено решење о грађевинској дозволи остаје 
непромењено. 

 
          О б р а з л о ж е њ е 

 
Привредно друштво „MARINA TECH “ доо из Београда, улица Гаврила Принципа 

9 поднело је захтев заведен под бројем ROP-RAK-7512-CPIH-1/2016  дана 
25.04.2016.године преко централне евиденције обједињене процедуре електронским 
путем, за  измену решења  о грађевинској дозволи Одељења за грађевинске и комуналне 
послове  ГО Раковица, Одсек за грађевинске послове број  351-245/15 од 02.02.2016. 
године,  правоснажно од 17.02.2016. године у погледу назива инвеститора. 

 
Уз захтев  је приложено: 

- Пуномоћје, Решење Агенције за привредне регистре бр. Бд 20938/2016 од 16.03.2016. 
године, Уговор о приступању новог члана, Лист непокретности број 694 од 
18.04.2016. године.   

 
У току поступка, а у складу са чланом 19. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'', број 113/2015), од 
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности  Раковица, прибављен је 
извод из листа непокретности број 694 КО Стара Раковица.  



 2 
За потребе тог поступка инвеститор је у обавези да уплати републичку 

административну таксу у износу од 300,00 динара на број жиро рачуна 840-742221843-57 
модел 97 позив на број 36-120139 Републици Србији, и Таксу за пружање услуга 
Републичког геодетског завода 952-04-10/2016 у износу од 877,00 динара на број жиро 
рачуна 840-742323843-92 модел 97 позив на број 36-120139 РГЗ СКН Београд-Раковица. 

Чланом 141. Закона о планирању и изградњи ('Службени гласник Републике Србије'' 
број 72/09, 81/09 и 64/10 - Одлука УС од 10.09.2010. године, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука 
УС од 14.05.2013. године, 50/2013 - Одлука УС од 07.06.2013. године, 98/13 - Одлука УС, 
132/14 и 145/14) је прописано да, ако се након правноснажности решења о грађевинској 
дозволи промени инвеститор, нови инвеститор је дужан да у року од 15 дана од дана 
настанка промене, поднесе органу који је издао грађевинску дозволу захтев за измену 
решења грађевинској дозволи.  

Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се доказ о праву својине, односно другом праву 
на земљишту ради изградње објекта, односно доказ о праву својине на објекту ради 
реконструкције објекта и други правни основ стицања права својине на објекту у изградњи. 

Имајући у виду напред изнето, а применом  цитираних прописа из увода решења, 
одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

Других измена није било, те је у осталим деловима решење остало непромењено.  
Против овог решења може се изјавити жалба Секретаријату за инспекцијске послове 

града Београда, Сектору за другостепени надзор,  у року од осам дана од дана пријема 
решења, а преко овог органа. 

Жалба се таксира са 440,00 динара  општинске таксе коју треба уплатити на жиро рачун  
ГО Раковица бр. 840-742251843-73 као и  износ од 440,00 динара републичке 
административне таксе на жиро рачун бр. 840-742221843-57.  

Решење доставити: „MARINA TECH “ доо из Београда, улица Гаврила Принципа 9, 
Јаковљевић Маји ул. Коперникова 7 Београд, Пуномоћнику – адв. канцеларији 
Isailović&Partners, ул. Добрињска бр. 5 Београд, грађевинској инспекцији и писарници за 
архиву. 

 
 
Обрађивач: 
Дипл.правник Марина Купрешак 
 
 
                                                                      РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
                                                       Дипл. инж.арх. Славица Трифуновић Стефановић 
 
                                                                
                                                        
 


