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Бабушница 
           
                  Општинска управа општине Бабушница, Одељење за привреду и финансије 
Одсек за привреду, урбанизам,  комунално стамбене, имовинске и инспекцијске 
послове, поступајући по захтеву „Мала хидроелектрана Звонце“ доо, Београд-Стари 
Град, Косовска 16, МБ 21133175, ПИБ 109151179, поднетог преко пуномоћника „Ивекс 
плус“ доо Бабушница, Живојина Николића Брке 30, МБ 20532033, ПИБ 106085801, за 
измену локацијских услова издатих од стране овог Органа, број 350-23/2015-02, a на 
основу чл. 53а и 56. 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., 12., 15. и 26. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ број 113/2015, 96/2016 и 
120/2017), Просторног плана општине Бабушница (,,Скупштински преглед општине 
Бабушница,,број 13/2012) и Урбанистичког пројекта мале хидроелектране у селу Звонце 
општина Бабушница, на кп. бр. 6558, 6545, КО Ракита, 2625, 2624, 2623, 3160, 2263 КО 
Звонце, број UP-3/V-15, Потврда бр. 350-17/2015-02, издаје : 

 
ИЗМЕЊЕНЕ ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
          За катастарске парцеле број 6558, 6545, КО Ракита, 2625, 2624, 2623, 3160, 2263 
КО Звонце, за изградњу  МХЕ ,,Звонце,, у селу Звонце општина Бабушница, 
пројектоване снаге 390 kw, категорије Г, класификациони број 230201, потребни за 
израду техничке документације за прибављање измењене грађевинске дозволе због 
промене : типа, конструкције, диманзија и положаја водозахвата, као и због мањих 
измена на објекту машинске зграде у делу који се односи на облик крова, димензија 
појединих конструктивних елемената, унутрашње организације простора и положаја 
одводног канала. 
           Увидом у плански документ и прибављене услове ималаца јавних овлашћења 
утврђено је да није могуће дозволити градњу према поднетом захтеву и приложеном 
идејном решењу израђеном од стране „Ивекс плус“ доо Бабушница, Живојина 
Николића Брке 30, МБ 20532033, ПИБ 106085801, под бројем IDR-3/II-18 од фебруара 
2018. године, због одбијања захтева за издавање услова у погледу заштите природе од 
стране Завода за заштиту природе Србије, Канцеларије у Нишу. 
 
            Због измењеног Идејног решења и садржине измена у поступку су прибављени 
услови ималаца јавних овлашћења : 
            Услови у погледу мере заштите од пожара 
             -Минитарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ванредне 
ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Пироту, Одсека за превентивну заштиту, 
09/24/2 број 217-21-13/2018-2 од 12.03.2018. године. 
 



 
           Услови у вези са одбраном 
           -Обавештење у вези са израдом техничке документације за изградњу МХЕ 
„Звонце“, број 985-2 од 12.03.2018. године, Министарства одбране РС, Сектора за 
материјалне ресурсе Управе за инфраструктуру 
Министарства одбране, 
            Водни услови 
           -Водни услови у поступку израде техничке документације за изградњу мале 
хидоелектране ( МХЕ) „Звонце“, са водозахватом на Ракитској реци у Ракити општина 
Бабушница, број 2300/1 од 20.03.2018.године, ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ 
„Морава“ Ниш,  
            Услови у погледу заштите природе 
            -Решење Завода за заштиту природе Србије, Канцеларије у Нишу, број 020-620/2 
од 23.03.2018. године. 

                Решењм Завода за заштиту природе Србије, Канцеларије у Нишу, број 020-620/2 
од 23.03.2018. године, Одбија се захтев предузећа „Мала хидроелектрана Звонце“ доо, 
Београд за издавање услова заштите природе ради измене локацијских услова за 
изградњу МХЕ „Звонце“ на Ракитској реци, на кп.бр. 6558 и 6545 К.О. Ракита и кп. бр. 
2625, 2624, 2623, 3160 и 2263 К.О. Звонце, Општина Бабушница. У образложењу 
решења су образложени разлози одбијања захтева за издавање услова заштите природе  
према приложеном Идејном решењу, ради измене локацијских услова.             

         На издате 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 ,                                                                                                                                                    
Небојша Николић,                                                                          Шеф одсека, 
                                                                                                 Владан Савић, дил.грађ.инж 
 


