
Република Србија 

ОПШТИНА БАБУШНИЦА 

Општинска управа 

Одељење за привреду и финансије 
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Бабушница 

                   Општинска управа општине Бабушница, Одељење за привреду и финансије, 

Одсек за привреду, урбанизам,  комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове 

решавајући по захтеву за исправку грешеке у измењеним локацијским условима број ROP-

BAB-25104-LOCA-1/2018 од 25.09.2018. године, подносиоца „Мала хидроелектрана Звонце“ 

д.о.о Београд-Стари Град, Косовска 16/1, МБ 21133175, ПИБ 109151179, а на основу члана 

3. став 10. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Службени гласник РС,, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), доноси : 

 

                                                             ЗАКЉУЧАК       

     
                 ИСПРАВЉА СЕ грешка у заглављу измењених локацијских услова заводни број  

: 350-44/2018-02, код Општинске управе, тако да се број „ROP-BAB-25104-LOCA-

12/2018“ замењује бројем  „ROP-BAB-25104-LOCA-1/2018“. 

                Исправка грешке у измењеним локацијским условима производи правно дејство од 

дана од кога производе правно дејство измењени локацијски услови. 

                                         

                                                         О б р а з л о ж е њ е 

 

                Општинска управа општине Бабушница, Одељење за привреду и финансије, Одсек 

за привреду, урбанизам, комунално стамбене,  имовинске и инспекцијске послове, издао је 

измењене локацијске услове за потрeбе изменe грађевинске дозволе број 351-42/2015-02 од 

31.12.2015.године за катастарске парцеле број : 6558, 2123, 2125, 2130, 2113, 2112, 2111, 

2110, 2109, 2108, 2106, 2104, 2103, 2105, 2102, 2063, 2064, 2101, КО Ракита , 2622, 2623, 

2627, 2632, 2633, 2639, 2642, 2646, 2572, 2573, 2574, 2577, 2182, 2185, 2184, 2183, 3160, 2263 

КО Звонце, за изградњу МХЕ ,,Звонце,, у селу Звонце, општина Бабушница, пројектоване 

снаге 390 kw, категорије Г, класификациони број 230201, број ROP-BAB-25104-LOCA-

12/2018, заводни број : 350-44/2018-02, од 25.09.2018.године, подносиоцу  „Мала 

хидроелектрана Звонце“ д.о.о Београд-Стари Град, Косовска 16/1, МБ 21133175, ПИБ 

109151179. 

             У измењеним локацијским условим је начињена грешка при писању броја поступка 

из Централног информационог система за електронско поступање у оквиру обједињене 

процедуре у заглављу акта. Уписан је број ROP-BAB-25104-LOCA-12/2018, а исправан је 

број ROP-BAB-25104-LOCA-1/2018. Грешка је утврђена на основу увида у измењене 

локацијске услове при подношењу захтева за измену грађевинске дозволе.            

             На основу напред изнетог и наведеног члана 3. став 10. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС,, број 

113/2015, 96/2016 и 120/2017) уз схoдну примену Закона о општем управном поступку 

(„Службени лист РС“, број 18/2016) закључено је као у диспозитиву закључка. 

              ПОУКА О ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ: Против овог закључка није дозвољена жалба , 

нити се може покренути управни спор. 

    Референт,                                                                             Шеф одсека, 

Небојша Николић                                                            Владан Савић, дипл.грађ.инж.        


