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   Општинска управа општине Лајковац, Одељење за урбанистичке послове и 
просторно планирање решавајући по захтеву Општине Лајковац-Општинске управе 
Лајковац, Омладински трг бр. 1, матични број 07353154, ПИБ 101343119, за издавање 
Решења о измени Решења о одобрењу извођења радова број ROP-LAJ-13357-ISAW-
2/2018 oд 10.07.2018 године, 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, 
83/2018 и 31/2019) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, 
бр. 18/2016 и 95/2018), доноси: 

 

                                                РЕШЕЊЕ  О  ИЗМЕНИ 

                           РЕШЕЊА  О  ОДОБРЕЊУ  ИЗВОЂЕЊА  РАДОВА 

        

     МЕЊА СЕ РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА на реконструкцији, 
санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Средње школе „17. 
Септембар“  ул. Вука Караџића бр. 19 у Лајковцу  БРОЈ ROP-LAJ-13357-ISAW-2/2018 oд 
10.07.2018  године издатог од стране Одељења за урбанистичке послове и просторно 
планирање Општинске управе општине Лајковац и то: 

    Став 1. диспозитива Решења мења се и гласи: 

    ОДОБРАВА СЕ ОПШТИНИ ЛАЈКОВАЦ-ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ЛАЈКОВАЦ 
Омладински трг бр. 1, матични број 07353154, ПИБ 101343119, у својству инвеститора 
извођење радова на реконструкцији, санацији, адаптацији и инвестиционом оджавању  
објекта :  

     -Средње школе „17  Септембар“ Лајковац (Категорија В, класификација 
126331), спратности објекта П+1, укупне бруто површине 4115м2, укупне нето површине 
4096,65м2, површине земљишта под објектом 2.796м2, изграђене на кат. парцели број  
315/2 КО Лајковац која је уписана у Лист непокретности број 1081 КО Лајковац као 
државна својина, држалац Средња школа „17 Септембар“ Лајковац а у свему према 
Сепарату Измене идејног пројекта реконструкције, санације, адаптације и 
инвестиционог одржавања Средње школе „17 Септембар“ Лајковац. 

     Став 2. диспозитива Решења мења се и гласи: 

  -Сепарат измене Идејног пројекта реконструкције, санације, адаптације и 
инвестиционог одржавања Средње школе „17 Септембар“ Лајковац (0-Главна свеска, 1-
Пројекат архитектуре, 3-Пројекат конструкције, 3-Пројекат хидротехничких инсталација, 



4-пројекат електроенергетских инсталација, 5-Пројекат телекомуникационих и 
сигналних инсталација, 6-Пројекат машинских инсталација, 6/2 Пројекат подземне 
платформе, 9-Пројекат спољног уређења, Главни пројекат заштите од пожара ) сачињен 
је од стране ШИПИНГ доо Београд, Драгана Ракића број 20Е Земун, главни пројектант је 
Горан Тасевски дипл. инж. арх. лиценца број 300 5978 03. 

 Став 3. Решења мења се и гласи: 

-Предрачунска вредност објекта је 199.179.767,01 динара без ПДВ-а, односно 
239.015.720,41 динара са ПДВ-ом. 

У осталом делу решење остаје непромењено. 

 

                                                 О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Општина Лајковац-Општинска управа Лајковац, Омладински трг бр. 1, матични 
број 07353154, ПИБ 101343119, поднела је захтев овом одељењу за измену Решења о 
одобрењу извођења радова на реконструкцији, санацији, адаптацији и инвестиционом 
одржавању објекта Средње школе „17. Септембар“  ул. Вука Караџића бр. 19 у Лајковцу  
БРОЈ ROP-LAJ-13357-ISAW-2/2018 oд 10.07.2018  године издатог од стране овог 
одељења. 

По издавању Решења о одобрењу извођења радова број ROP-LAJ-13357-ISAW-
2/2018 oд 10.07.2018  године, приликом израде Пројекта за извођење дошло је до 
измене у односу на Идејни пројекат који се односе на предрачунску вредност објекта и 
поделе намене површина. Предрачунска вредност објекта је измењена због увођења 
пројекта конструкције, електроенергетских инсталација, телекомуникационих 
инсталација, машинских инсталација, подземне платформе, спољног уређења, и 
детаљнијег дефинисања реконструкције, адаптације санације и инвестиционог 
одржавања који нису наведени у идејном пројекту. Намена површина је измењена у 
односу на Идејни пројекат услед  даље разраде пројекта и детаљнијег утврђивања 
намене, активности и садржаја ради задовољавајућег функционисања објекта средње 
школе. Такође, Идејним пројектом је предвиђена другачија структура спољњег уређења 
у односу на онај који се налази у Сепарату измена Идејног пројекта. Рампе за особе са 
инвалидитетом је даљом разрадом Идејног пројекта претрпела одређене измене. 

У з захтев, инвеститор је приложио следећу документацију: 

-доказ о уплати накнаде за вођење централног регистра, 

-Решење о одобрењу извођења радова број ROP-LAJ-13357-ISAW-2/2018 oд 
10.07.2018  године, 

-Техничку документацију- Сепарат измене Идејног пројекта реконструкције, 
санације, адаптације и инвестиционог одржавања Средње школе „17 Септембар“ 
Лајковац (0-Главна свеска, 1-Пројекат архитектуре, 32Пројекат конструкције, 3-Пројекат 
хидротехничких инсталација, 4-пројекат електроенергетских инсталација, 5-Пројекат 
телекомуникационих и сигналних инсталација, 6-Пројекат машинских инсталација, 6/2 
пројекат подземне платформе, 9-Пројекат спољног уређења, Главни пројекат заштите 
од пожара ). 



Увидом у достављену техничку документацију констатовано је да је Сепарат 
Измене Идејног пројекта сачињен од стране ШИПИНГ доо Београд, Драгана Ракића број 
20Е Земун, одговорно лице пројектанта је Веселин Шипетић,  Главни пројектант је Горан 
Тасевски дипл. инж. арх. лиценца број 300 5978 03. 

Одговорни пројектанти су: 

-За Пројекат архитектуре који је део Сепарата измене Идејног пројекта је Горан 
Тасевски дипл. инж. арх. лиценца број 300 5978 03. 

-За Пројекат конструкције који је део Сепарата измене Идејног пројекта је 
Бранислав Петровић дипл. инж. грађ. број лиценце 310 3093 03 

-За Пројекат хидротехничких инсталација који је део Сепарата измене Идејног 
пројекта је Нилкола Грбић дипл. инж. грађ. број лиценце 314 N492 14, 

-За Пројекат електроенергетских инсталација који је део Сепарата измене 
Идејног пројекта је Зоран Шипетић дипл. инж. ел. Број лиценце 350 1825 03, 

-За Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација који је део Сепарата 
измене Идејног пројекта је Горан Џелатовић дипл. инж. ел. Број лиценце 353 Д407 06, 

-За Пројекат машинских инсталација који је део Сепарата измене Идејног 
пројекта је Иван Дмитровић дипл. маш. Инж. број лиценце 330 В773 05, 

-За пројекат подземне платформе који је део Сепарата измене Идејног пројекта 
је Саша рашета дипл. маш. Инж. број лиценце 333 2332 03, 

-За Пројекат спољног уређења који је део Сепарата измене Идејног пројекта је 
Александар Вучковић дипл. грађ. инж. број лиценце 315 Ј205 10. 

У складу са чланом 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, 83/2018 и 31/2019), по 
издавању Решења до подношења захтева за употребну дозволу, у складу са 
новонасталим финансијским, урбанистичко планским и другим околностима, измена 
планских докумената, изменама и доступности комуналне и друге инфраструктуре, 
ради усаглашавања са пројектом за извођење и из других разлога, може се поднети 
захтев за измену решења којим је одобрено извођење радова. Ако у току извођења 
радова, настану измене у односу на донето решење, инвеститор је дужан да обустави 
градњу и поднесе захтев за измену решења. 

Уз захтев за измену решења прилаже се нови пројекат, односно сепарат пројекта. 
Ако измене нису у сагласности са издатим локацијским условима, надлежни орган 
упућује подносиоца захтева да у обједињеној процедури прибави нове локацијске 
услове који се односе на предметну измену.  

Решавајући по поднетом захтеву надлежни орган је утврдио да измена решења 
о одобрењу извођења радова на реконструкцији адаптацији санацији и инвестиционом 
одржавању објекта Средње школе „17 Септембар“ Лајковац се захтева у складу са  
новонасталим финансијским ситуацијама и што је приликом израде Пројекта за 
извођење дошло  до измене у односу на Идејни пројекат на основу којег је издато 
предметно решење, односно да није дошло до измене Планског документа, 



доступности комуналне и друге инфраструктуре и других разлога. Инвеститор је уз 
захтев приложио и сву законом предвиђену потребну документацију. 

Имајући у виду наведене чињенице, надлежно одељење је донело 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 са доказом о уплати таксе у износу од 480 динара 
на жиро рачун 840-742221843-57 са позивом на број 97 30-055. 
 

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

 
                                                                                                                    Н А Ч Е Л Н И К 
                                                                                                     Живорад Бојичић дипл.правник 
 

 

 

 

 

 

 


