


























РЕ П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДA БЕОГРАДA 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ 

И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

Сектор за издавање локацијских услова  

и грађевинске послове за објекте јавне намене  

и велике инвестиције у поступку обједињене процедуре 

ROP-BGDU-277-LOC-1/2019 

инт. број IX-20 бр. 350-16/2019  

13.02.2019. године 

 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда – Сектор за издавање 

локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне намене  и  велике инвестиције у поступку 

обједињене процедуре, поступајући по захтеву Београда на води д.о.о. Карађорђева 48, Београд, за 

издавање локацијских услова, на основу на основу члана 41. Одлуке о градској управи („Сл.лист града 

Београда“ бр. 126/16, 2/17 и и 36/17),  члана 8ђ, 53а и 56. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник 

РС бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС,24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18),  

члана 9. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“ бр.35/15, 114/15 и 117/17), Просторног 

плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда-подручје приобаља реке Саве 

за пројекат „Београд на води“  ("Сл. гласник РС" бр.7/15) и Закључка Владе Републике Србије број 

110-11789/2018 од 6. децембра 2018 године,  и з д а ј е  

 

                                                   ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

за изградњу заштитног зеленог појаса са инфраструктуром на грађевинској парцели ЗП-10 коју 

чине катастарске парцеле 1508/370 и 473/11 К.О. Савски венац, категорије Г, класификациони 

бројеви 211201, 211202, 222410 и 222312 

 

Предметне катастарске парцеле катастарске парцеле 1508/370 и 473/11 К.О. Савски венац чине 

грађевинску парцелу ЗП-10 укупне површине 1523м2 према Просторном плану подручја посебне 

намене уређења дела приобаља града Београда-подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на 

води“  ("Сл. гласник РС" бр.7/15) и Уверењу издатом од стране РГЗ, СКН Савски венац, број 952-3-

1545/2018 од 18.12.2018. 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:  
Намена: Предметна грађевинска парцела ЗП-10 налази се у површинана јавне намене планиране за 

зелене површине.  

Услови за изградњу: У циљу смањења негативних утицаја од саобраћаја, али и као визуелна баријера, 

планиран је заштитни зелени појас са десне стране саобраћајнице која представља продужетак Старог 

трамвајског моста на десну обалу реке Саве (ЗП1), укупне површине око 2.027м2. За подизање ових 

зелених површина поштовати следећа правила: планирани заштитни зелени појас треба пројектовати 

као санитарно-заштитни засад, формиран као континуална дрвенаста групација лишћарских и 

четинарских врста, са жбунастим подрастом ка спољној ивици зелене површине, коришћењем 

различитих врста и форми могу се формирати различити сценски амбијенти, уз поштовање основне 

функције, висина заштитног појаса не сме да омета одвијање саобраћаја, пејзажним обликовањем 

формирати визуелну и функционалну повезаност заштитног зеленог појаса са целокупним амбијентом 

саобраћајног кружног тока. 

Услови Секретаријата за саобраћај: Бициклистичку стазу пројектовати као једнострану – 

двосмерну, ширине 3,5м. Саобраћајну сигнализацију и опрему пројектовати у складу са ЗОБС-ом ("Сл. 

гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 

– одлука УС, 24/2018, 41/2018 и 41/2018 – др. закон) и Правилником о саобраћајној сигнализацији  

(„Сл. Гласник РС“, бр. 85/17) и важећим стандардима. Све радити према условима Секретаријата за 

саобраћај, број 344.5-26/2019 од 28.01.2019. године.  

Услови за несметано кретање лица са посебним потребама: Инвалидним лицима омогућити 

несметано кретање у складу са одредбама Правилника о техничким стандардима планирања, 
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пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, бр. 22/15). 

Зеленило: Композиционо решење вегетације и озелењеног амбијента паројектовати тако да поред 

високих функционалних, естетских вредности и санитарно –еколошких услова, обезбеђује 

прегледност и „прозрачност“ у простору. При избору садног материјала бирати врсте прилагодљиве на 

локалне услове средине, са дугим вегетационим периодом, појачаним фитоцидним и бактерицидним 

својствима, отпорне на градску прашину и издувне гасове. Све радити према условима ЈКП „Зеленило 

Београд“ број 49/013 од 01.02.2019. године. 

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ: 

Водовод: На предметној локацији, постоји цевовод Ø50mm од поцинкованог материјала, прве 

висинске зоне београдског водоводног система са радним притисцима око 6 bar-а. Пројектом изградње 

заштитног зеленог појаса са инфраструктуром адекватним избором материјала и распоредом 

елемената уређења трасе и пројектованим мерама обезбедити стабилност, функционалност и несметан 

приступ за одржавање за свих инсталација водовода, према техничким прописима и условима ЈКП 

"Београдски водовод и канализација" број В-45/2019 од 23.01.2019. године. 

Канализација: На предметној локацији постоји атмосферска канализација Ø250mm од 

азбестцеметног материјала. Идејним решењем за саобраћајне и јавне површине на подручју приобаља 

реке Саве у граници пројекта „Београд на води“ планирана је изградња нове канализационе мреже на 

овој локацији. Пројектовано решење урадити у складу са хидротехничким и новим саобраћајним 

решењем, а у свему према планској и пројектној документацији. Пројектом предвидети заштитне 

коридоре за планиране канализационе инсталације и адекватне мере заштите за обезбеђивање 

приступа, функционалности и стабилности свих постојећих инсталација канализације, у фази 

експлоатације и у фази извођења. Све радити према условима ЈКП „Београдски водовод и 

канализација“ број К-32/2019 од 23.01.2019. године. 

Телекомуникациона мрежа: На предметној локацији налазе се телекомуникациони објекти који могу 

бити угрожени предметним радовима па је потребно предвидети адекватну техничку заштиту,  према 

условима Телеком Србија, Предузеће за телекомуникације а.д, број 31351/2-2019 од 21.01.2019. 

године. 

Електроенергетска мрежа: За прикључење објекта користити постојећи  прикључни орман РО-ЈО4 за 

напајање јавне расвете. Од ормана мерног места до стуба јавне расвет обезбедити вод одговарајућег 

типа и пресека. Измештање и заштиту постојећих електроенергетских објеката 10 кВ и 1 Кв, уколико 

се при извођењу радова на изградњи нових или реконструкцији постојећих објеката, угрожавају 

постојеће деонице 10 и 1 kV водова и уколико није могуће обезбедити прописима предвиђене 

сигурносне висине и растојања, водове jе потребно изместити и заштитити према условима „ЕПС 

Дистрибуција“ д.о.о, број 0110 МГ, 80110 МЋ, 172/19 од 31.01.2019. године.  

На предметној локацији планирана је изградња кабловских водова 110кВ. Изградњу 

инфраструктурних објеката у близини планраних кабловских водова 110кВ извршити у складу са 

условима АД “Електромрежа Србије“ Београд, број 130-00-UTD-003-151/2019-003 од 12.02.2019. 

Јавно осветљење: Унутар зоне планираних радова као и у њеној непосредној близини предвидети 

заштиту или измештање свих делова инсталације јавног осветљења уколико се испостави да 

планирани радови то захтевају. Прикључење разводног ормана јавног осветљења на 

електродистрибутивну мрежу извршити према важећим условима ЕПС Дистрибуција д.о.о. Све радити 

према условима ЈКП „Јавно осветљење“, број Т-190 од 22.01.2019. године. 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Инжењерскогеолошки услови: У даљој фази пројектовања урадити детаљна геолошка истраживања. 

При изради техничке документације придржавати се свих препорука датих геомеханичким 

елаборатом, урађеним у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (Сл. гласник РС 

бр. 101/15) од надлежне организације, који мора бити саставни део пројектне документације. 

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ: 

Услови заштите животне средине: Придржавати се свих мера и услова заштите животне средине 

датим у Решењу о утврђивању мера и услова заштите животне средине, које је издао Секретаријат за 

заштиту животне средине под бројем 501.2-15/2019 дана 01.02.2019. године. 
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Мере заштите од пожара објекат мора бити реализован у складу са Законом о заштити од пожара (Сл. 

гласник РС бр. 111/09 и 20/15). 

 

Приложено Идејно решење, урађено у CESTRA д.о.о. Београд, Макензијева 57, главни пројектант 

Ивана Костић, дипл.инж.грађ. лиценца 315 О382 15, у складу је са Просторним планом подручја 

посебне намене уређења дела приобаља града Београда-подручје приобаља реке Саве за пројекат 

„Београд на води“  ("Сл. гласник РС" бр.7/15) и Закључком Владе Републике Србије број 110-

11789/2018 од 6. децембра 2018 године и саставни је део ових локацијских услова, као и услови за 

пројектовање прибављени од имаоца јавних овлашћења: 

 

- ЈКП „Београдски водовод и канализација“ број В-45/2019 од 23.01.2019. године; 

- ЈКП „Београдски водовод и канализација“ број К-32/2019 од 23.01.2019. године; 

-  „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о, број 0110 МГ, 80110 МЋ, 172/19 од 31.01.2019. године; 

-  АД “Електромрежа Србије“, број 130-00-UTD-003-151/2019-003 од 12.02.2019; 

- Телеком Србија, Предузеће за телекомуникације а.д, број 31351/2-2019 од 21.01.2019. године; 

-  ЈКП „Јавно осветљење“, број Т-190 од 22.01.2019. године; 

-  ЈКП „Београдске електране“  II-535/2 од 29.01.2019. године;  

-  ЈП „Србијагас“ број ОП020/19 (37/19) од 28.01.2019. године; 

-  ЈКП „Зеленило Београд“ број 49/013 од 01.02.2019. године; 

-  Секретаријата за саобраћај, број 344.5-26/2019 од 28.01.2019. године; 

- Секретаријат за заштиту животне средине под бројем 501.2-15/2019 дана 01.02.2019. године; 

 

Одговорни пројектант дужан је да пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са овим 

локацијским условима, правилником којим се уређује садржина техничке документације, као и 

осталим правилницима и нормативима у складу са законом. 

 

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе 

издате у складу са тим условима, за катастарске парцеле за које је поднет захтев. 

На издате локацијске услове може се поднети приговор  Градском већу у року од три дана од дана 

достављања локацијских услова, преко  овог Секретаријата уз уплату 478,00 динара Градске 

административне таксе, прималац Градска управа града Београда, на рачун 840-742241843-03, позив на 

број 97 3650105. 

 

Доставити: подносиоцу захтева и имаоцима јавних овлашћења, електронским путем. 

 

                                 

 

 

                                                                            ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

                                                                  Секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 

                                                                                      Милош Вуловић, дипл.инж.арх. 
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