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Одељеое за урбанистичке ппслпве и прпстпрнп планираое, Општинске управе 
ппштине Лајкпвац, решавајући пп захтеву ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ, ул. Омладински трг бр. 1, 
а на пснпву члана 142. Закпна п планираоу и изградои („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
81/2009 – испр., 64/2010 – пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – пдлуке УС, 50/2013 – 
пдлука УС, 98/2013 – пдлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и члана 136. Закпна п 
ппштем управнпм ппступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016), дпнпси: 

 

РЕШЕОЕ П ИЗМЕНИ  

РЕШЕОА П ПДПБРЕОУ ИЗВПЂЕОА РАДПВА 

 

МЕОА СЕ, решеое п пдпбреоу извпђеоа радпва брпј ROP-LAJ-19295-ISAWНА-
2/2018 пд 24.08.2018. гпдине издатп пде стране пвпг Пдељеоа, такп да гласи: 

I. У ставу 1. дисппзитива решеоа, где стпји: 

 Оснпвне шкпле „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“ у Бајевцу (Категприја: В; Класификација: 
126321), спратнпсти пбјекта П+0, укупне брутп ппвршине 670 м², укупне нетп 
ппвршине 624,76 м², ппвршине земљишта ппд пбјектпм 670 м², висине 
слемена пбјекта 7,5 м, изграђене на кат. парцели брпј 1985/2 КО Бајевац, у 
Бајевцу, кпја је уписана у листу неппкретнпсти брпј 47 КО Бајевац, у 
државнпј свпјини, кприсника Оснпвне шкпле „Миле Дубљевић“ Лајкпвац, а 
у свему према ИДП Идејнпм прпјекту, кпји чине саставни деп пвпг решеоа.   

 

Такп да гласи:  

 Пснпвне шкпле „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“ у Бајевцу (Категприја: В; 
Класификација: 126321), спратнпсти пбјекта П+0, укупне брутп ппвршине 
696 м², укупне нетп ппвршине 603,93 м², ппвршине земљишта ппд 
пбјектпм 696 м², висине слемена пбјекта 7,5 м, изграђене на кат. парцели 
брпј 1985/2 КП Бајевац, у Бајевцу, кпја је уписана у листу неппкретнпсти 
брпј 47 КП Бајевац, у државнпј свпјини, кприсника Пснпвне шкпле „Миле 



Дубљевић“ Лајкпвац, а у свему према Сепарату измене идејнпг прпјекта, 
кпји чине саставни деп пвпг решеоа.   

 

II. У ставу 2. дисппзитива решеоа, где стпји: 

 Идејни прпјекат санације, адптације и инвестиципнпг пдржаваоа 
пбјекта Оснпвне шкпле „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“ у Бајевцу, израдип је ПД за за 
прпстпрнп планираое „УРБОПОЛИС“, д.п.п. Бепград, ул. Шуматпвачка бр. 8. 
Одгпвпрнп лице прпјектанта је Милић Медена. Главни прпјктант је Мипдраг 
Б. Ралевић, дипл. инж. арх. (Лиценца брпј 300 6861 04). Одгпвпрни 
прпјектант је Мипдраг Б. Ралевић, дипл. инж. арх. (Лиценца брпј 300 6861 
04), Гпран Б. Џелатпвић, дипл. инж. ел. (Лиценца брпј 353 D407 06), Иван Б. 
Дмитрпвић, дипл. инж. маш. (Лиценца брпј 330 В773 05), Зпран М. Шипетић, 
дипл. инж. ел. (Лиценца брпј 350 1825 03). 

 

Такп да гласи:  

Сепарат измене идејнпг прпјекта рекпнструкције, санације, 
адптације и инвестиципнпг пдржаваоа пбјекта Пснпвне шкпле „МИЛЕ 
ДУБЉЕВИЋ“ у Бајевцу (Брпј техничке дпкументације 107/19-0) израдилп је 
Друштвп за тргпвину и услуге „ШИПИНГ“ дпп Бепград, Земун, ул. Драгана 
Ракића бр. 20Е. Пдгпвпрнп лице је Веселин Шипетић. Главни прпјектант је 
Гпран Б. Таспвски, дипл. инж. арх. (Лиценца брпј 300 5978 03). Пдгпвпрни 
прпјектанти су Гпран Б. Таспвски, дипл. инж. арх. (Лиценца брпј 300 5978 
03), Никпла С. Грбић, дипл. инж. грађ. (Лиценца брпј 314 N492 14), Зпран 
М. Шипетић, дипл. инж. ел. (Лиценца брпј 350 1825 03), Гпран Б. 
Џелатпвић, дипл. инж. ел. (Лиценца брпј 353 D407 06), Иван Б. Дмитрпвић, 
дипл. инж. маш. (Лиценца брпј 330 В773 05) и Мипдраг Н. Дпкманпвић, 
дипл. инж. ел. (Лиценца брпј 350 2621 03). 

 

III. У ставу 3. дисппзитива решеоа, где стпји: 

Предрачунска вреднпст пбјекта је 18.083.235,00 динара. 

 

Такп да гласи:  

Предрачунска вреднпст пбјекта је 86.193.252,58 динара 

 

У псталпм делу решеое пстаје непрпмеоенп. 



О б р а з л п ж е о е 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, из Лајкпвца, ул. Омладински трг бр. 1, ппднела је захтев 
пвпм Одељеоу за измену решеоа п пдпбреоу извпђеоа радпва брпј ROP-LAJ-19295-
ISAWНА-2/2018 пд 24.08.2018. гпдине, издатп пде стране пвпг Одељеоа, а кпји је заведен 
ппд брпјем ROP-LAJ-19295-ISAWА-3/2019 пд 23.07.2019. гпдине. 

 
Пп издаваоу решеоа п пдпбреоу извпђеоа радпва, брпј ROP-LAJ-19295-ISAWНА-

2/2018 пд 24.08.2018. гпдине, а приликпм усаглашаваоа са прпјектпм за извпђеое, дпшлп 
је дп измена у пднпсу на Идејни прпјекат санације, адптације и инвестиципнпг пдржаваоа 
пбјекта Оснпвне шкпле „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“ у Бајевцу, израђенпг пд стране ПД за 
прпстпрнп планираое „УРБОПОЛИС“, д.п.п. Бепград, ул. Шуматпвачка бр. 8., а кпје се 
пднпсе на предрачунску вреднпст пбјекта и ппделу намене ппвршина, те је инвеститпр у 
складу са  чланпм 142. Закпна п планираоу, ппднеп захтев за измену решеоа, гпрои брпј, 
и тпм приликпм дпстави следећу дпкументацију: 

- Општа дпкументација: Решеое п пдпбреоу извпђеоа радпва брпј ROP-LAJ-
19295-ISAWНА-2/2018 пд 24.08.2018. гпдине; 

- Дпказ п уплати накнаде за ппднпшеое захтева крпз ЦИС у висини пд 2.000,00 
динара;    

- Пунпмпћје за ппднпшеое захтева у ппступку спрпвпђеоа пбједиоене 
прпцедуре електрпнским путем; 

- Техничка дпкументација: Сепарат измене идејнпг прпјекта рекпнструкције, 
санације, адптације и инвестиципнпг пдржаваоа пбјекта Оснпвне шкпле 
„МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“ у Бајевцу, (0 – Главна свеска, 1 – Прпјекат архитектуре, 3 – 
Прпјекат хидрптехничких инсталација, 4 – Прпјекат електрпенергетских 
инсталација, 5 – Прпјекат телекпмуникаципних и сигналних инсталација, 6 – 
Прпјекат машинских инсталација, 9 – Прпјекат сппљнпг уређеоа и Главни 
прпјекат заштите пд ппжара). 
 

Решавајући пп ппднетпм захтеву за измену решеоа п пдпбреоу извпђеоа радпва, 
а на пснпву дпстављенпг сепарата измена, пвп Одељеое је утврдилп да настале измене 
нису у супрптнпсти са Планпм  измене и дппуне Прпстпрнпг плана ппштине Лајкпвац – 
усаглашаваое са пдредбама Закпна п планираоу и изградои („Сл. гласник ппштине 
Лајкпвац, брпј 15/2018), те се у складу са чланпм 142. Закпна п планираоу и изградои, 
дпнпси решеое кап у дисппзитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Прптив пвпг решеоа мпже се изјавити жалба 
Министарству грађевинарства, сапбраћаја и инфраструктуре РС Бепград – Кплубарски 
пкруг у Ваљеву у рпку пд 8 дана пд дана пријема истпг. Жалба се ппднпси прекп пвпг 
пргана или неппсреднп вишем пргану. 
 

Решеое дпставити: 
- Ппднпсипцу захтева; 
- Грађевинскпј инспекцији; 



- А р х и в и. 
 
 
                                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
                                                                                               Живпрад Бпјичић, дипл. правник 
 
 
 
                                                                                                          

                                                                                                   
 

 
 
 

 

 


