
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                                                               
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ 
Општинска управа  
Одељење за урбанистичке послове 
и просторно планирање 
Број: ROP-LAJ-36006-ISAWA-4/2019 
Датум: 12.03.2019. године 
Л а ј к о в а ц 
 

Одељење за урбанистичке послове и просторно планирање, Општинске управе 
општине Лајковац, решавајући по захтеву ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ, ул. Омладински трг бр. 1, 
а на основу члана 142. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлуке УС, 50/2013 – 
одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и члана 136. Закона о 
општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016), доноси: 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ  

РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

МЕЊА СЕ, решење о одобрењу извођења радова број ROP-LAJ-36006-ISAW-
1/2017 од 20.11.2017. године издато оде стране овог одељења, тако да гласи: 

1) У ставу 1. диспозитива решења, где стоји: 
 
 Парковског сквера испред улаза у зграду Општине Лајковац (Категорија: Г; 

Класификација: 241222), бруто површине 226,50 м² пешачке површине, 
бруто површине 152,97 м² зелене површине и бруто површине 78,52 м² 
водене површине са мобилијаром, на кат. парцели број 244 КО Лајковац, 
уписане у листу непокретности бр. 554 КО Лајковац као јавна својина 
Општине Лајковац, а у свему према ИДП Идејном пројекту за уређење 
простора тј. изградње парковског сквера, који чине саставни део овог 
решења.   

тако да гласи:  

 Парковског сквера испред улаза у зграду Општине Лајковац (Категорија: Г; 
Класификација: 241222): бруто површине 260,83 м² пешачке површине; 
бруто површине 142,85 м² зелене површине; и бруто површине 54,32 м² 
водене површине са мобилијаром; на кат. парцели број 244 КО Лајковац, 
уписане у листу непокретности бр. 554 КО Лајковац као јавна својина 



Општине Лајковац, а у свему према Сепарату измена идејног пројекта, 
који чине саставни део овог решења.   

 

2) После става 2. диспозитива решења, додаје се став 3. који гласи: 
 

Сепарат измена идејног пројекта „Парковски сквер испред улаза у зграду 
Општине Лајковац, КП 244 КО Лајковац“, израдио је „Style Point“ доо Београд, ул. 
Пере Тодоровића бр. 1. Одговорно лице пројектанта је Александар Костић. Главни 
пројектант је Горан Б. Тасевски, дипл. инж. арх. (Лиценца број 300 5978 03). 
Одговорни пројектант су Горан Б. Тасевски, дипл. инж. арх. (Лиценца број 300 
5978 03), Слађања К. Савић, дипл. грађ. инж. (Лиценца број 314 5403 03) и Зоран 
М. Шипетић, дипл. инж. ел. (Лиценца број 350 1825 03). 

 
3) Став 3. диспозитива решења, постаје став 4.: 

 
 

 Предрачунска вредност објекта је 6.164.430,00 динара. 
 
Мења се, тако да гласи:  
 

 Предрачунска вредност објекта је 15.076.038,08 динара 

 

У осталом делу решење остаје непромењено. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, из Лајковца, ул. Омладински трг бр. 1, поднела је захтев 
овом Одељењу за измену решења о одобрењу извођења радова број ROP-LAJ-36006-
ISAW-1/2017 од 20.11.2017. године издато оде стране овог одељења, за уређење простора 
тј. изградње парковског сквера испред улаза у зграду Општине Лајковац, на кат. парцели 
број 244 КО Лајковац, а који је заведен под бројем ROP-LAJ-36006-ISAWА-4/2019 од 
11.03.2019. године. 

 
По издавању решења о одобрењу извођења радова, број ROP-LAJ-36006-ISAW-

1/2017 од 20.11.2017. године, а приликом усаглашавања са пројектом за извођење, дошло 
је до измена у односу на Идејни пројекат „Парковски сквер испред улаза у зграду 
Општине Лајковац, на делу катастарске парцеле број 244 КО Лајковац“ којег је израдио  
ПД за просторно планирање „УРБОПОЛИС“ д.о.о. Београд, ул. Шуматовачка бр. 8, те је 



инвеститор у складу са  члану 142. Закона о планирању, поднео захтев за измену решења, 
горњи број, и том приликом достави следећу документацију: 

- Општа документација: Решење о одобрењу извођења радова број ROP-LAJ-
36006-ISAW-1/2017 од 20.11.2017. године; 

- Доказ о уплати накнаде за подношење захтева кроз ЦИС у висини од 2.000,00 
динара;    

- Пуномоћје за подношење захтева у поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем; 

- Техничка документација: Сепарату измена идејног пројекта „Парковски сквер 
испред улаза у зграду Општине Лајковац, КП 244 КО Лајковац“, (0 – Главна 
свеска, 1 – Пројекат архитектуре, 3 – Пројекат хидротехничких инсталација и 4 – 
Пројекат електроенергетских инсталација). 
 

Решавајући по поднетом захтеву за измену решења о одобрењу извођења радова, 
а на основу достављеног сепарата измена, ово Одељење је утврдило да настале измене 
нису у супротности са Планом  измене и допуне ПГР за насељено место Лајковац („Сл. 
гласник општине Лајковац“, број 14/2018), те се у складу са чланом 142. Закона о 
планирању и изградњи, доноси решење као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба 
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС Београд – Колубарски 
округ у Ваљеву у року од 8 дана од дана пријема истог. Жалба се подноси преко овог 
органа или непосредно вишем органу. 
 

Решење доставити: 
- Подносиоцу захтева; 
- Грађевинској инспекцији; 
- А р х и в и. 

 
 
 
                                                                                                                РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
                                                                                                          Бојичић Бојана, дипл. пр. планер 

 
                                                                                                   

 

 
 
 

 

 


