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             Општинска управа општине Бабушница, Одељење за привреду и финансије 
Одсек за привреду, урбанизам,  комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове, 
поступајући по захтеву „Мала хидроелектрана Грнчар“ доо Београд-Стари Град, 
Косовска 16/1, МБ 31133191, ПИБ 109151226, за измену локацијских услова издатих од 
стране овог Органа, број 350-24/2015-02, a на основу чл. 53а., 56. и 57. Закона о 
планирању и изградњи (,,Службени гласник РС,, број 72/2009, 81/09-исправка,64/10-
УС,24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13, 132/14 и 145/2014), члана 11.,15. и 26. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(„Службени гласник РС,, број 113/2015 и 96/2016), Просторног плана општине 
Бабушница (,,Скупштински преглед општине Бабушница“ број 13/2012) и Урбанистичког 
пројекта мале хидроелектране у селу Грнчар општина Бабушница, на кп. бр. 3787 КО 
Љуберађа, 4795, 768, 4808 КО Грнчар, број UP-2/V-15, Потврда бр. 350-15/2015-02 
издаје:   

ИЗМЕЊЕНЕ ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
 

                     За катастарске парцеле број 3787 КО Љуберађа, 4795, 768, 4808 КО Грнчар, за 
изградњу  МХЕ ,,Грнчар,, у селу Грнчар општина Бабушница, пројектоване снаге 530 kw, 
категорије Г, класификациони број 230201, потребни за израду техничке документације за 
прибављање измењене грађевинске дозволе, у делу који се односи на пројектовану снагу, 
кориговање нумеричких грешака координата преломних тачака цевовода МХЕ, 
координата машинске зграде и водозахвата, одстуања од положаја машинске зграде и 
цевовода, одступања од положаја и габарита водозахвата као и допуне и измене услова 
појединих ималаца јавних овлашћења због насталих измена у Идејном решењу тако да се :  
 
          став 1. Локациских услова издатих од стране овог Органа, број 350-24/2015-02 
од  06.07.2015. године мења и сада гласи : 
          За катастарске парцеле број 3787 КО Љуберађа, 4795, 768, 4808 КО Грнчар, за 
изградњу  МХЕ ,,Грнчар,, у селу Грнчар општина Бабушница, максимално предате снаге у 
ДСЕЕ 237kW, категорије Г, класификациони број 230201. 
 
          У делу „Правила грађења“, одељак „Водозахват“ став 1. мења и сада гласи : 

             Главни објекат за захватање воде је у кориту реке Лужнице,  на кп. бр. 3787 КО 
Љуберађа. Координате водозахватне преграде су : А-X= 47 65067,66, Y= 7612621,58;  

Б-X=4765096,52, Y=7612635,40.   
 
             У делу „Правила грађења“, одељак „Цевовод“ став 2. мења се и сада гласи: 
              Траса цевовода са координатама преломних тачака, дефинисана је Идејнм решењем, 

број IDR-5/XI-17 од новембра 2017. године, за пројектовање мале хидроелектране у селу 
Грнчар општина Бабушница, на кп. 3787 КО Љуберађа, 4795, 768, 4808 КО Грнчар, за 
изградњу  МХЕ ,,Грнчар,, у селу Грнчар општина Бабушница, израђено од тране ,,ИВЕКС 



ПЛУС,, д.о.о. Бабушница, Живојина Николића Брке 30, одговорно лице пројектанта, 
Душан Ђорђевић, главни пројектант, Иван Ђорђевић, дипл. арх.инж. лиценца број 300 
8412 04. 

 
               У делу „Услови у погледу заштите животне средине и заштите природе“ тачка 

2. мења се и сада гласи: 
             -Решење Завода за заштиту природе Србије, Канцеларија у Нишу, Вожда 
Карађорђа 14/II, под 03 број 020-3012/2 од 22.12.2017. године. 
 

               У делу „Водни услови“ став 1. мења се и сад гласи:  
                Водни услови за израду техничке документације за изградњу мале хидроелектране 

(МХЕ) „Грнчар“ са водозахватом на реци Лужници, општина Бабушница, издати код ЈВП 
„Срвијаводе“ Београд, ВПЦ „Морава“ Ниш, 2 Број:07-7711/1 од 18.12.2017.године. 

 
                У делу ,,Други услови за пројектовање и прикључење“, у ставу 1. иза тачке 1 

додаје се нова тачка 2, и гласи: 
                -Услови за пројектовање и изградњу, број 7131-482042/3-2017 од 14.12.2017. 

године, Предузећа за телекомуникације а.д. Телеком Србија, Дирекција за технику, Сектор 
за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш, Вождова 11А. 

 
               Став 3. Истог дела мења се и сада гласи:  

           Приложено Идејно решење број IDR-5/XI-17 од новембра 2017. године, урађено од 
стрене ,,ИВЕКС ПЛУС,, д.о.о. Бабушница, Живојина Николића Брке 30, одговорно лице 
пројектанта, Душан Ђорђевић, главни пројектант, Иван Ђорђевић, дипл. арх.инж. лиценца 
број 300 8412 04, које садржи : 0-главну свеску број IDR-5/XI-17, 1-пројекат архитектуре 
број IDR-5/XI-17, одговорни пројектант Иван Ђорђевић, дипл. арх.инж. лиценца број 300 
8412 04 и 3-пројекат хидротехничких инсталација, одговорни пројектант Драган 
Ранђеловић, дипл.грађ.инж, лиценца број 313 2480 03,које је у складу са Просторноим 
планом општине Бабушница (,,Скупштински преглед општине Бабушница“ број 13/2012) 
и Урбанистичким пројектом мале хидроелектране у селу Грнчар општина Бабушница, на 
кп. бр. 3787 КО Љуберађа, 4795, 768, 4808 КО Грнчар, број UP-2/V-15, Потврда бр. 350-
15/2015-02 и услови за пројектовање и прикључење објекта издати од ималаца јавних 
овлашћења саставни су део ових локацијских услова. 

             У осталим деловима Локацијски услови Општинске управе општине Бабушница, 
Одељења за привреду и финансије Одсека за привреду, урбанизам,  комунално стамбене, 
имовинске и инспекцијске послове, број 350-24/2015 од 06.07.2015. године остају на 
снази. 
           На издате измењене локацијске услове може се поднети приговор Општинском 
већу општине Бабушница преко овог органа у року од три дана од дана достављања 
локацијских услова уз доказ о уплати таксе у износу од 220,00 динара,  на рачун  840-
742351843-94, Поз.на бр. одобрења : 97 80-006, у корист прихода општинског органа 
управе Бабушница. 
 
ДОСТАВИТИ: Подносиоцу захтева, архиви општине Бабушница, проследити имаоцима 
јавних овлашћења који су издали услове за пројектовање и прикључење и објавити на веб-
сајту  општине Бабушница. 
 
Референт ,                                                                                  Шеф одсека,                                                                                           
Небојша Николић,                                                            Владан Савић, дипл.грађ.инж. 


