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            О б р е н о в а ц 

 
 Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за спровођење 

поступка обједињене процедуре Управе  ГО  Обреновац, решавајући по захтеву СНЕЖАНЕ 

ЈОВАНОВИЋ из Обреновца-Звечке, ул. Живе Борјановића бр.34, поднетог преко 

пуномоћника Слободана Ковачевића из Обреновца, ул.Ђачког батаљона бр.1а,  у потупку 

измене решења у погледу имена инвеститора, на   основу  чл. 142   Закона о планирању и 

изградњи / «Сл.  гласник РС» бр.  72/09, 81/09 , 24/011,121/12,42/013 ,50/013 и 98/2013  / , чл.  

23 и 26   Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре  /“Сл. гласник РС“ бр. 

22/015 /и чл.  192 Закона о општем управном поступку / "Сл. лист СРЈ" бр. 33/97...31/01/, 

донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

У решењу Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за 

спровођење поступка обједиње процедуре Управе ГО Обреновац I-03 бр.351-530/2015 од 

11.01.2016 године,  којим се дозвољава извођење радова на изградњи  стамбеног објекта, 

спратности По+П+1, бруто површине 378,88 м2, висине 10,25 м, габарита 10,20 x 21,13 м, 

предрачунске вредности 13.000.000,00 динара, на кат.парцели бр.271/2 и 271/3 КО 

Обреновац, површина парцеле 00.06.88 ха, врши се измена имена инвеститора тако што се 

име инвеститора ТОНИЈА СИМИЋ (сада са законски промењеним презименом у 

„МАРТИЋ“) мења именом СНЕЖАНА ЈОВАНОВИЋ из Обреновца-Звечке, ул. Живе 

Борјановића бр.34, ЈМБГ  0302970766517.  

  

У свему осталом цитирано решење остаје неизмењено.  

 

 

     О б р а з л о ж е њ е 

 

   Овом органу дана 24.05. 2016 године, обратила се Снежана Јовановић из Обреновца-

Звечке, ул. Живе Борјановића бр.34, преко пуномоћника Слободана Ковачевића из 

Обреновца, ул.Ђачког батаљона бр.1а, са захтевом за измену решења цитираног у 

диспозитиву овог решења тако што ће се име инвеститора Тонија Симић (сада са законски 

промењеним презименом у „МАРТИЋ“) заменити именом инвеститора Снежана Јовановић.  

Уз захтев је приложила: 

- Копију решења Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Одсек за 

спровођење поступка обједиње процедуре Управе ГО Обреновац I-03 бр.351-530/2015 од 

11.01.2016 године чију измену тражи.  

- Препис листа непокретности  бр. 2728 КО Обреновац, на основу ког се утврђује да 

су кат.парцеле бр.271/2 и 271/3 КО Обреновац приватна својина Снежане Јовановић. 



- Решење Градске управе града Београда, Секретаријата за управу, Одсека за лична 

стања грађана, вођење матичних књига и изборна права-Обреновац бр.XI-03-201.10-22/2016 

од 25.02.2016.године којим се одобрава промена презимена Тони Симић из Обреновца, 

рођеног 14.12.1990 године у Београду, општина Савски Венац, Република Србија, ЈМБГ 

1412990710236, држављанин Републике Србије, од оца Јовановић Бобана и мајке Снежане 

рођ.Јовановић, од „СИМИЋ“ ка „МАРТИЋ“. 

- Уговор о поклону непокретности закључен дана  28.04.2016 године између Мартић 

Тонија као поклонодавца и Снежане Јовановић као поклонопримца  са предметном уговора 

кат.парцеле бр.271/2 и 271/3 КО Обреновац, као и објекат број 1(стамбено-пословна зграда) 

изграђеног на кат.парцели бр. 271/2 КО Обреновац. Такође поклонодавац Мартић Тони 

преноси сва права из грађевинске дозволе I-03 бр.351-530/2015 на поклонопримца Снежану 

Јовановић. 

- Пуномоћје оверено од стране ГО Обреновац бр.8164 од 23.05.2016.године. 

- Доказ о уплати административне таксе. 

 

Поступајући по поднетом захтеву овај орган је утврдио  да су испуњени услови за 

измену решења  па је на основу изложеног и прописа наведених у уводном делу одлучено 

као у диспозитиву овог решења. 

 

Такса на  решење наплаћена  је  у  износу од  770,00  динара, по тар.  бр. 1 и 3. Закона 

о  републичким административним таксама, ( "Сл.  гласник  РС", бр. 43/03 и 

5/09...57/14..45/15 )  

  

  Против  овог  решења  дозвољена  је  жалба  Градском  секретаријату за имовинско-

правне  послове    Градске управе Града Београда  у  року о д  15  дана од дана  пријема  

истог  таксирана  са  440,00  динара по  тар.  бр.  6  цитираног  закона  . 

 

             Решење  се  доставља: Подносиоцу  захтева- пуномоћнику, Одељењу за инспекцијске 

послове-Одсеку грађевинске инспекције, архиви и објављује се на званичној интернет 

страници Градске општине Обреновац. 

 

 

 

Обрадио, 

Драган Миленковић,дипл.правник 

                                                                                           

НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА, 

                                                                              Весна Ђоковић,дипл.просторни планер  

 

 

 


