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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 Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој
општине Бабушница,  Ратка Павловића 1, МБ 17124650 ПИБ 100325558, 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 10,
11 и 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Службени гласник РС,, број 113/2015), Просторног плана општине Бабушница
(,,Скупштински преглед општине Бабушница“ број 13/2012), Плана детаљне регулације
приступне саобраћајнице мосту на Беринској реци у Звонцу – општина Бабушница
(,,Скупштински преглед општине Бабушница“ број 2/2008) издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За катастарскe парцелe број 1985/3, 3159/3 и 2064/2 КО Звонце, за појектовање и
изградњу приступне саобраћајнице до моста на Беринској реци у Звонцу, општина
Бабушница, категорије Г, класификациони број 211201, у Звонцу.

Према Просторном плану општине Бабушница (,,Скупштински преглед општине
Бабушница“, број 13/2012), катастарске парцеле број 1985/3, 3159/3 и 2064/2 КО Звонце
припадају подручју Звонца са Звоначком Бањом за које је предвиђена израда плана
генералне регулације те исто није обрађивано приликом израде Просторног
плана.Наведеним планским документом нису стављени ван снаге постојећи плански
документи нижег реда, за ово подручје донети на основу раније важећих Планских
докумената.

За локацију приступне саобраћајнице до моста на Беринској реци у Звонцу, постоји
План детаљне регулације приступне саобраћајнице мосту на Беринској реци у Звонцу –
општина Бабушница (,,Скупштински преглед општине Бабушница“, број 2/2008).

Правила уређења
Општи урбанистички услови:
Према намени предметне катастарске парцеле су у обухвату плана детаљне

регулације са наменом јавно грађевинско земљиште и поклапа се са регулацином линијом
приступне саобраћајнице мосту.

Урбанистички услови за јавне објекте и површине:
У захвату плана детаљне регулације јавна површина је намењена за изградњу

приступне саобраћајнице мосту на Беринскојн реци као двосмерне саобраћајнице. У
функцији саобраћаја и корисника планиране су две коловозне траке ширине 2,0м – 2,5м
т.ј. коловоз укупне ширине 4,0м-4,5м са банкинама, насипом и каналом за одводњавање.
Регулација саобраћаја на раскрсници са хоризонталном и вертикалном сигнализацијом.

Саобраћајне површине:



Планиране површине су за пешачку и колску комуникацију од раскрснице са путем
Бабушница-Звонце до моста на Беринској реци.

Правила грађења
Врста и намена објекта:
Грађење предметне саобраћајнице изводи се у оквиру грађевинске парцеле улице.
Коловозна површина је коловозна трака на јединственом коловозу од пута

Бабушница – Звонце до моста на Беринској реци, са тротоаром са обе стране.
Положај објекта у односу не регулацију и у односу на границу грађевинске

парцеле:
Грађевинска линија саобраћајнице се поклапа са регулационом линијом

саобраћајнице.
Простор за паркирање возила:
На саобраћајним и осталим површинама не планира се паркирање возила.
Посебни  услови  којима  се  површине  и  објекти  јавне  намене  чине

приступачним  особама  са  инвалидитетом:
Саобраћајницу пројектовати у складу са Правилником о техничким стандардима

приступачности („Службени гласник РС,, број46/2013).
Пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе у колико је потребно

извршити пренаману земљишта у планирану намену.
На парцелама нема изграђених објеката које би требало уклонити пре грађења.

Услови за пројектовање и прикључење ималаца јавних овлашћења:
- Услови за израду техничке документације, број 7131-303183/3-2016 ДМ од

15.08.2016. године, Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд, Регија
Ниш, ИЈ Ниш, Служба за планирање и развој Ниш, Вождова 11.

-Технички услови за пројектовање, број 214551/2-2016 од 17.08.2016. године,
Оператера дистрибутивног система ,,ЕПС Дистрибуција“д.о.о. Београд Огранак
„Електродистрибусија Пирот“, Пирот, Таковска 3.

-Саобраћајно – технички услови број 46 од 16.08.2016. године, Дирекције за
грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница.

Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија
-При изради техничке документације применити све прописе из области заштите

од пожара на основу Закона о заштити од пожара (,,Службени гласник РС,, број 111/2009,
20/2015).

Услови у вези са одбраном
Обавештење у вези са израдом техничке документације за изградњу приступне

саобраћајнице, број 2499-4 од 18.08.2016. године, Министарства одбране РС, Сектора за
материјалне ресурсе Управе за инфраструктуру.

Приложено Идејно решење број 37/2016 од 01.08.2016. године, урађено од стрене
„ГЕООПРЕМА“ д.о.о. из Јелашнице, Задругарска бр. 9, одговорно лице пројектанта,
Предраг Јовановић, главни и одговорни пројектант Славко Павлов, дипл.грађ.инж.
лиценца број 312 9657 04, у складу је са Планом детаљне регулације приступне
саобраћајнице мосту на Беринској реци у Звонцу – општина Бабушница (,,Скупштински
преглед општине Бабушница,, број 2/2008).

Наведено идејно решење и услови за пројектовање и прикључење објекта издати
од ималаца јавних овлашћења су саставни део ових локацијских услова.

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења
грађевинске дозволе издате у складу са овим локацијским условима.

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 , Шеф одсека,
Небојша Николић, Владан Савић, дипл.грађ.инж.


