
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по захтеву 

предузећа „НОВИ ДОМ“ д.о.о., Војводе Степе 310, Београд за издавање локацијских 

услова, на основу члана 6. и 37. став 8. 9. и 10. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, 

број 44/2014, 15/2015, 54/2015, 96/2015 и 62/2017), члана 23. Закона о државној управи („Сл. 

гласник РС'', број 79/05, 101/07, 95/10, 66/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), члана 53а. и члана 

133. став 2. тачка 5. Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – 

исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука 

УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), Уредбe о локацијским условима (,,Сл.гласник РС“ 

број 35/15, 114/15 и 117/17) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (,,Сл.гласник РС број 113/15, 96/16 и 120/17) у складу са План детаљне 

регулације блока између Војводе Степе, Отокара Кершованија, Билећке и Генерала Рашића 

ГО Вождовац, Београд (,,Службени лист града Београда“ број 104/18) и овлашћења 

садржаног у решењу министра број 031-01-17/2018-02-02 од 26.11.2018. године, издаје: 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

I За изградњу стамбено-пословног објекта – објекат бр. 5 са делом подземне гараже, 

припадајућом инфраструктуром, зеленим и слободним површинама (четврта фаза 

реализације комплекса) на кат. парцели 7670/1 КО Вождовац, површине 22.119,00 

m2, потребне за израду идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и извођачког 

пројекта, у складу са Планом детаљне регулације блока између Војводе Степе, Отокара 

Кершованија, Билећке и Генерала Рашића ГО Вождовац, Београд. 

Прикључци за инфраструктуру прелазе преко кат.парцела број: 7203/1, 7677 и 7682 КО 

Вождовац. 

Прикључци на јавну саобраћајницу прелазе преко кат.парцела број: 7203/1, 7677 и 7682 

КО Вождовац. 

На парцели се планира изградња објекта категорије ,,В“, класификациони бројеви 

делова објекта: 

112222 – Издвојене и остале стамбене зграде са више од три стана 73,77 % 

124210 – Гараже 22,58 % 

123002 – Зграде за трговину на велико и мало 3,65 % 

Планирана БРГП (надземно) за објекат бр. 5 по идејном решењу је 15.273,02 m2. 

 
Република Србија 
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II ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА: 

Планирана намена: 

Граница важећег ПДР-а обухвата блок на делу територије ГО Вождовац који је оивичен 

улицама Војводе Степе, Отокара Кершованија, Билећке и Генерала Рашића, са везама 

саобраћајница и инфраструктуре до постојеће односно планиране мреже. 

Површине осталих намена у оквиру ПДР-а планиране су кроз једну урбанистичку целину, 

која је произашла из зона дефинисаних ПГР-ом: 

- М4 – Мешовити градски центри у зони више спратности (М4). 

У оквиру предметног блока и јединствене урбанистичке целине М4 планирана је подела на 

урбанистичке подцелине М4.1 и М4.2. 

Апсолутне коте терена ширег простора су од 167,00 до 176,00 mnm. 

Апсолутне коте терена на самој микролокацији су од 170,80 до 174,50 mnm. 

На самој микролокацији нема површинских токова. 

Минимални проценат заступљености становања као доминантне намене износи 51%, а 

максимални проценат заступљености становања као доминантне намене износи 90%. 

Минимални проценат заступљености трговинских, комерцијалних, пословних и осталих 

компатибилних намена износи 10%, а максимални проценат заступљености износи 49%.  

Проценат заступљености основне и компатибилне намене примењује се на нивоу 

грађевинске парцеле ГП 1.  

У подземним етажама објеката дозвољено је паркирање возила, позиционирање техничких 

просторија и инсталационих система намењених функционисању објеката, магацина, 

остава и сл. 

Преглед остварених параметара на нивоу блока и ПДР-а 

Урбанистичка целина М4.1 

Површина урбанистичке подцелине М4.1 _________________ 8.958,00 m² 

Апсолутна висинска кота којом је одређена максимална висина врха/слемена високог 

објекта (Зона 1, Зона 2 и Зона 3) _________________________ 247,55 mnv 

Апсолутна висинска кота којом је одређена максимална врха/слемена базе високог објекта 

(Зона Б) ______________________________________________ 190,55 mnv 

Зона грађења __________________дефинисана грађевинским линијама 

Максималан индекс заузетости (Из)_____________________________60 % 

Максимална БРГП урбанистичке подцелине М4.1______________77.775 m² 

Минимални проценат слободних површина ______________________40 % 

Минимални проценат незастртих зелених површина _______________7,5 % 

Минимални проценат застртих зелених површина _________________25 % 

Однос становање /делатност (%)________од 51% до 90% / од 10% до 49% 

Саобраћајне површине 

Обавезно је остварити колске и пешачке приступе са грађевинске парцеле ГП1 на јавну 



саобраћајну површину. 

Из правца Улице војводе Степе није планиран директан колски приступ блоку. 

У односу на геометрију саобраћајних површина, простор у зони између регулационе линије 

грађевинске парцеле ГП1 и регулационе линије ГПЈН 5 којом је обухваћена саобраћајница 

Војводе Степе, планиран је као јавна површина намењена пешачком саобраћају, 

озелењеним површинама и стационарном саобраћају са 21 укошеним местом. 

Раскрсницу улица Отокара Кершованија и Војводе Степе планирати са пуним програмом 

веза.  

Колскe приступe на саобраћајницe Отокара Кершованија, Генерала Рашића и Билећке са 

интерних саобраћајница САО1, САО2 и САО3 планираним по ободу грађевинске парцеле 

ГП1 у оквиру урбанистичке целине М4 планирати директно преко упуштених ивичњака, 

нивелационо уклопљених са ојачаним тротоарима. 

Колске улазе/излазе планирати тако да задовољавају услове проходности за меродавно 

возило и удаљити их на максималном растојању у односу на раскрснице, позиције пешачких 

прелаза и других објеката који могу утицати на безбедност саобраћаја, (минимум 15 м). 

Пешачке приступе планирати из свих улица које окружују предметни блок. 

Интерне саобраћајнице САО1, САО2 и САО3 намењене кретању возила унутар блока 

планирати као противпожарне саобраћајнице у ширини 5,50 м са остваривањем веза преко 

мин. два улаза/излаза на улице нижег реда. 

Интерну саобраћајницу САО4 намењену кретању возила унутар блока планирати као 

противпожарну саобраћајницу у ширини 5,50 м, паралелно са Улицом војводе Степе, али 

без могућности да са њом оствари директну везу, већ јој везу са улицама нижег реда 

обезбеђују интерне саобраћајнице САО1 и САО3.  

Колске рампе планирати иза тротоара, односно иза регулационе линије, гледано са улица, 

са одређеним дозвољеним нагибом рампе (отвореним не већим од 12%, а покривене или 

отворене грејане рампе не већи од 15%). 

Ограђивање је могуће на свим границама парцеле осим ка Улици војводе Степе. 

Ограде планирати као транспарентне, дискретно осветљене, у комбинацији лаких, 

племенитих и трајних материјала репрезентативног изгледа и високе естетске вредности, 

применљивих у систему технолошки прихватљиве и енергетски ефикасне архитектонике, с 

једне стране и прикладног зеленила са друге стране, максималне висине до 1,60 m, са 

максималном висином зиданог постаменталног дела ограде од 0,40 m. 

Услови за приступ и паркирање возила 

Обавезно је остварити колски и пешачки приступ са грађевинске парцеле на јавну 

саобраћајну површину. 

У границама ПДР-а планирати одговарајући број паркинг места у односу на намену на 

следећи начин: 

- 1,00 ПМ/50,00 m² НКП (нето корисна површина) за трговину; 

- 1,00 ПМ/60,00 m² НКП (нето корисна површина) за администрацију и пословање; 

- 1,00 ПМ/50,00 m² НКП (нето корисна површина) за пословне јединице или 1,00 ПМ/ 

пословној јединици у случају да је пословна јединица мања од 50,00 m²; 

- 1,00 ПМ/1,00 стамбена јединица; 



- 1,00 ПМ/2,00-10,00 кревета за туризам/хотелијерство; 

- 1,00 ПМ/50,00 m² продајног простора за тржне центре; 

- 1,00 ПМ/2,00 стола/8,00 столица за угоститељство; 

- 1,00 ПМ/100, 00 m² БРГП (бруто развијена грађевинска површина) за складишне и 

магацинске намене; 

- 1,00 ПМ/1 групу, или 1,00 ПМ/3,00 запослена за депандансе комбиноване дечије 

установе (КДУ). 

Пешачке приступе планирати из свих улица које окружују предметни блок. 

Места за стационирање возила и простор за маневрисање приликом уласка и изласка на 

места, у зависности од угла паркирања (0°, 30°, 45°, 60° и 90°) и од бочних препрека 

(стубови, зидови) обавезно димензионисати према нормативима, а управна 

паркинг/гаражна места за путничке аутомобиле на следећи начин: 

- За гаражни бокс – ширина не сме бити мања од 2,70 x 5,50 m; 

- За паркинг/гаражна места са једностраном препреком димензије не мање од 2,40 x 

4,80 m; 

- За паркинг/гаражна места са двостраном препреком димензије не мање од 2,50 x 4,80 

m; 

- За паркинг/гаражна места без бочних препрека димензије не мање од 2,30 x 4,80 m; 

Гаражна места намењена за комерцијалне делатности, због веће измењивости, морају бити 

димензија 2,50 x 5,00 m, са простором за маневрисање приликом уласка и изласка на 

гаражна места од 6,00 m. 

Није дозвољена примена независних монтажних механизама за стационирање возила. 

Паркинг места за особе са посебним потребама, пешачке прелазе, рампе и пешачке 

комуникације планирати у складу са важећим Правилником о техничким стандардима 

планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и 

приступ особама са инвалидитетом, децом и старијим особама („Службени гласник РС“, 

број 22/15). Ова места је обавезно адекватно обележити у складу са прописима. 

Планирати најмање 5% од укупног броја паркинг места, за особе са посебним потребама, 

што ближе улазу у објекат минималне ширине 3,70 m или у оквиру подземних гаража и/или 

на партерним деловима терена намењеним паркирању. 

Услови за евакуацију отпада 

За све типове интервенција на објектима у границама ПДР-а обавезно је пројектовање и 

изградња надземних, подземних или прес судова/контејнера за одлагање комуналног отпада 

из планираних објеката по следећем нормативу:  

– 1,00 СУД/КОНТЕЈНЕР/800,00 m2 БГГП (бруто развијена грађевинска површина) објекта. 

Приступна саобраћајница до сваке локације мора да буде минималне ширине 3,50 m за 

једносмерни и 6,00 m за двосмерни саобраћај, са нагибом до 7%, и са висином таванице која 

не сме бити мања од 4,6 m, како не би дошло до њеног оштећења приликом проласка 

комуналних возила.  

Обавезно је обезбедити проходност (улаз-излаз) или слободан манипулативни простор за 

окретање комуналних возила, јер није дозвољено њихово кретање уназад. 

 



Зеленило у оквиру блока 

На грађевинској парцели ГП1 обавезно је планирати минимално 10% зелених незастртих 

површина на грађевинској парцели ГП1, од чега 7,5% на урбанист. 

Обавезно је планирати озелењавање равних кровова подземних гаража и делова подземних 

објеката ниским растињем. 

Планирати примену и постављање система вертикалног озелењавања на слободним 

фасадама, зидовима и стубовима, кровних башти и живе ограде око пешачких и зелених 

површина. 

Архитектонско обликовање  

Обавезна је савременост архитектонске концепције објекта. Обавезна је примена мера 

енергетске ефикасности и технолошке одрживости. 

У обликовном изражавању планирати форме и материјале примерене савременом 

репрезентативном контексту и комбинацију лаких, племенитих и трајних материјала 

репрезентативног изгледа и високе естетске вредности. 

Није дозвољена изградња косих и мансардних кровова већ искључиво равних и/или 

озелењених кровова. 

Није дозвољено видно постављање спољних јединица клима уређаја на фасадама објекта. 

Приступне правце планирати партерно, као репрезентативне са пратећим садржајима 

(рампе, атријуми, водена огледала и сл.). 

Одвођење атмосферских и осталих вода не сме се упуштати или одводити на друге парцеле 

ван уређеног система канализације. 

Фазна реализација 

У оквиру Урбанистичке целине М4 дозвољава се спровођење фазне реализације 

интервенција дефинисаних ПДР-ом. 

Почетак реализације планиране фазе у оквиру било које Урбанистичке подцелине није 

условљен завршетком било које од претходно започетих фаза у оквиру Урбанистичке 

целине М4. 

Свака планирана фаза реализације самостално и/или заједно са претходно започетом, и/или 

реализованом фазом, обавезно мора представљати техничку, технолошку и функционалну 

целину. 

Могућа је парцелација и препарцелација саобраћајних површина намењених колском и 

пешачком саобраћају у циљу фазног спровођења тако да свака фаза мора да представља 

функционалну целину. 

Заштита културних добара 

У границама ПДР-а нема објеката који уживају статус културног добра или статус 

претходне заштите, као ни архитектонско-урбанистичких и културно-историјских целина 

под претходном заштитом. 

Заштита животне средине 

Овим ПДР-ом нису планиране намене којима се утврђује процена утицаја на животну 

средину па сходно томе ПДР не представља оквир за одобравање будућих развојних 



пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину и не 

подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину, што је наведено и 

Решењем о неприступању процени утицаја на животну средину ПДР-а блока између улица 

Војводе Степе, Отокара Кершованија, Билећке и Генерала Рашића, ГО Вождовац 

(„Службени лист града Београда“, број 64/17). 

Заштита природних добара 

У границама ПДР-а не налазе се природна добра за које је покренут или спроведен поступак 

заштите сходно Закону о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 

и 14/16), нити се предметно подручје налази у просторном обухвату еколошке мреже, нити 

у простору евидентираног културног добра. 

Мере енергетске ефикасности 

Сви нови објекти морају да задовољавају услове за разврставање у енергетски разред према 

енергетској скали датој у Правилнику о условима, садржини и начину издавања 

сертификата о енергетским својствима зграда („Сл. гласник РС“ бр. 69/12). 

Посебни услови приступачности 

Објекти намењени за јавно коришћење као и прилази до истих морају бити урађени у складу 

са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, 

којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 

особама („Сл.гласник РС“ бр. 22/15). 

III ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА:  

Предмет Идејног решења је изградња стамбено-пословног објекта бр.5 са делом подземне 

гараже, припадајућом инфраструктуром, зеленим и слободним површинама на делу 

урбанистичке подцелине М4.1, дефинисане важећим ПДР-ом. 

Изградња предметног објекта предвиђа се у четвртој фази реализације комплекса, која 

заједно са претходно реализованим Фазама I и II и Фазом III која је у изградњи, представља 

техничку, технолошку и функционалну целину која испуњава услове дефинисане ПДР-ом. 

У новопројектованом делу комплекса, у унутрашњем дворишту планира се партерно 

уређење, које представља функционални и ибликовни наставак уређеног парковског 

простора фаза I-III. Унутрашње двориште намењено је коришћењу станара, док су уређене 

слободне површине уз интерне саобраћајнице, ка локалима, планиране као јавне. 

Колски улази/излази пројектовани су тако да задовољавају услове проходности за 

меродавно возило и удаљени су у односу на рскрснице, позиције пешачких прелаза и других 

објеката који могу утицати на безбедност саобраћаја. 

Пешачки приступи пројектовани су из свих улица које окружују предметну урбанистичку 

подцелину. 

Интерне саобраћајнице САО1, САО2, САО3 и САО4 намењене су кретању возила унутар 

блока. 

У четвртој предметној фази планирано је извођење преосталог дела интерне саобраћајнице 

САО1 и део САО4. У фази 4 планиран је и пасаж за пролаз противпожарног возила у 

финално изграђеном комплексу. Осим за потребе колског пролаза у ванредним ситуацијама, 



из пасажа планиран је прилаз локалима, као и контролисани пешачки улаз станара у 

унутрашљост комплекса.  

По типологији у финално изграђеном комплексу предметни објекат биће део затвореног 

блока. 

Степен заузетости за цео комплекс према ПДР-у је 60%, а у новопројектованом делу 

комплекса остварена је заузетост 6,91 %. Укупно на нивоу урбанистичке целине М4 

оставрено је 26,87% заузетости (5943,63 м²). 

Површина земљишта под објектом (Фаза 4) је 1528,75 м². 

Идејним решењем остварени однос становања и делатности је - 95,23% : 4,77%. 

Вертикална регулација – спратност и висина објеката 

Спратност стамбено-пословног објекта бр. 5 је 2По+Пр+17. 

Висина приземља је 3,40 m, а типских и повученог спрата је 3,06 m.  

Први ниво подземне гараже 4. фазе комплекса има променљиву чисту висину 2,70-3,50 m, 

а други ниво подземне гараже је спратне висине 3,0 m.  

 Висина венца базе високог објекта је 7,62 m (180,17 mnv ˂ 190,55 mnv према ПДР-у) 

 Висина венца тела високог објекта је 60,39 м (232,94 mnv ˂ 247,55 mnv према ПДР-

у) 

Реалне висине објеката мерене су од коте приступног тротоара интерне саобраћајнице на 

средини дужине објекта су: 

 Висина венца базе високог објекта је 6,07 m (180,17 mnv˂190,55 mnv према ПДР-у) 

 Висина венца тела високог објекта је 58,84 м (232,94 mnv˂247,55 mnv према ПДР-у) 

Кота приступног тротоара 174,10 mnv. 

Према услову из ПДР-а последња етажа објекта бр. 5 пројектована је као типски спрат. 

Хоризонтална регулација 

Предметни објекат бр.5 у целости је постављен у оквиру зоне грађења – ЗОНЕ 3, тј. ни 

једним својим делом не прелазе границе зоне грађења. 

Ламела 6, пројектована у претходној фази 3. фази реализације комплекса, ће једном својом 

бочном фасадом делимично бити ослоњене на базу високог објекта бр. 5, а делимично на 

тело високог објекта бр. 5. У финално изграђеном комплексу сви објекти биће део 

затвореног блока. 

Основне функционалне целине  

Гаража 

На нивоу комплекса планирано је извођење гараже кроз фазе са припадајућим надземним 

ламелама/објектима.  

Гаража новопројектованог дела комплекса је подземна, са два нивоа, функционално и 

конструктивно повезаним са подземном гаражом претходних фаза са којом тако чини једну 

целину. Тако обједињена гаража има приступ преко двосмерне рампе из Улице Отокара 

Кершованија (изграђеној у Фази I) и из Улице генерала Рашића пројектованој у 3. фази, 



испод ламеле бр. 2. Веза првог и другог нивоа и у предметној 4. фази се остварује преко две 

двосмерне колске рампе изведене у 2. фази реализације.  

У делу гараже, уз језгро планиране су потребне техничке просторије: трафо станица, 

простори за инсталације јаке и слабе струје, машинске инсталације, спринклер инсталације 

са потребним резервоарима и сл. Осим техничких просторија, у гаражи новопројектованог 

дела комплекса предвиђају се и просторије за смештај станарских остава. 

Гаража новопројектованог дела комплекса је укупног капацитета за 145 возила. Обједињена 

гаража претходно пројектованих и новопројектованог дела комплекса је капацитета 657 

возила. 

Идејним решењем остварено је 180 ПМ, од чега 145 ПМ у подземној гаражи и 35 ПМ на 

отвореном, делимично наткривеном паркингу. 

Стамбено-пословни објекат бр.5 

Главни пешачки улаз у унутрашњи део комплекса је из Билећке улице и пројектован је и 

изведен у Фази II. Улаз је контролисан и опремљен портирницом, капијама и видео 

надзором. Улаз у објекат је из унутрашњег дворишта. 

Спратност стамбено-пословног објекта бр. 5 је 2По+Пр+17. 

Овим Идејним решењем (4. фаза) остварено је 151 стан, 6 локала и 43 станарске оставе. 

У приземљу су планирани локали – комерцијални и услужни садржаји, а на спратовима 

станови различитих структура. 

У објекту су пројектоване две степенишне вертикале и три лифтовска окна. 

Хоризонталним комуникацијама се од језгара приступа становима на свакој етажи. Ови 

ходници су индиректно осветљени преко језгра. 

Спратне висине надземних етажа су 3.06 m.  

Инсталације 

Прикључак на електро мрежу 

Прикључак објекта бр. 5 планира се из будуће трафостанице (TS3) 10/0.4 kV 1x1000 kVA. 

TS3 се налази у гаражном делу предметне фазе . Објекат се напаја преко пет 1 kV каблова 

положених од трафостанице до 5 кабловских прикључних кутија (KPK), од којих је једна 

противпожарни прикључак. 

Максимално једновремено оптерећење стамбеног објекта је Pj=576, 39 kW. 

Напомена: Гаража је обухваћена техничким условима који су датуи за 1. фазу изградње 

објеката. 

Прикључак на телекомуникациону мрежу 

Планирана је инфраструктура у типологији FTTH, унутрашња инсталација FTP кабловима. 

Напомена: Објекат има заједничке подземне нивое са претходним фазама у којима је 

изведен прикључак према условима 8245/1-2017 од 10.1.2017. и 171855/2-2019 од 12.4.2019. 

године. 

 



Прикључак на водоводну и канализациону мрежу 

Санитарна водоводна мрежа - планиран је прикључак DN100 на постојећу градску 

водоводну мрежу у Улици војводе Степе.  

Потрошња за санитарну мрежу Qs4= 7,0 l/s. 

Хидрантска мрежа – планиран је прикључак DN100 на постојећу градску вдоводну мрежу 

у Улици војводе Степе.  

Унутрашња хидрантска мрежа Qs4= 10,0 l/s (истовремени рад 4 унутрашња хидранта). 

Укупни капацитет спољне и унутрашње хидрантске мреже износи Qs4= 40,0 l/s. За спољну 

мрежу предвиђен је капацитет од Qh=25 l/s тј. истовремени рад 5 спољних хидраната на 

градској мрежи. 

Фекална канализација 

Укупно за 4. фазу Qh=26,0 l/s 

Кишна канализација 

Укупно за 4. фазу Qh=100,0  l/s 

Материјализација и обликовање 

Фасада је пројектована у духу савремене резиденцијалне архитектуре и у свему визуелно 

следи већ пројектоване фазе. У материјализацији се смењују контактна и вентилисана 

фасада. Зона локала у приземљу је у потпуности застакљена. 

Ограде тераса су формиране од каљених провидних стаклених плоча са сигурносном 

фолијом. 

Кровови 

Над равним кровом гараже формиран је парковски простор са различитим завршним 

обрадама пешачких стаза и платоа и зеленим површинама смештеним унутар бетонских 

жардињера.Над равнимкровом базе високог објекта планирана је уска зона зеленила испред 

фасаде тела високог објекта, а преостали део је пројектован као раван, непроходан, са 

завршном обрадом од шљунка крупније гарнулације. 

Кров високог објекта бр. 5 је раван, непроходан са завршном обрадом од битуменске 

хидроизолационе мембране са шкриљастим посипом. 

Уређење  зелених и слободних површина 

Партерно решење новопројектованог дела комплекса представља функционално и 

обликовно наставак претходно пројектованих делова комплекса који су изведени и у  

изградњи. 

У планираном идејном решењу остварено је:  

1,18% (260,38 м2) зелених површина на тлу и  

2,59% (572,72 м2) зелених површина над кровном плочом,  

Укупно: 3,77% (833,10 м2). 

У партерном решењу новопројектованог дела комплекса се издваја неколико 

карактеристичних просторних целина: 



- Поплочане површине са којих се приступа објектима;  

- Зелене површине, пројектоване као жардињере над кровном плочом гараже са висином 

супстрата од 60-120 cm; 

- Јавне пешачке променаде уз локале. Локали су оријентисани ка улици, а са стране 

унутрашњег дворишта затворени, чиме се обезбеђује приватност корисника; 

- Делимично наткривени и отворени паркинг, новопројектованог дела комплекса, коме се 

приступа са интерне саобраћајнице; 

- Зелени појас на тлу, уз интерну саобраћајницу. 

Пешачке стазе 

У новопројектованом делу комплекса која је предмет овог пројекта додатни улаз за пешаке 

(уједно и пролаз пожарног возила) у унутрашњи део комплекса омогућен је са стране 

интерне саобраћајнице САО4. 

Висинска разлика терена савладана је степеницима и рампама. 

Мобилијар 

Од урбаног мобилијара у новопројектованом делу комплекса предвиђене су конзолне 

клупе, канте за отпатке. Позиција улаза у објекат истакнута је низом угрданих светиљки, а 

зеленило декоративним осветљењем. 

Зелене површине 

У нивоу партера кровна површина гараже се третира као ниво партерног уређења 

комплекса, за зеленило, паркирање, поплочане површине, пешачке зоне. 

У унутрашњем дворишту објекта, површине су решаване системски са слојевима зеленог 

крова. Зеленило са спољашње стране објеката, дуж улица, планирано је на тлу као линијски 

засад, у континуитету. 

ПДР-ом блока је за цео комплекс задато мин. 7,5% незастртих зелених површина и мин. 

25% застртих зелених површина. 

Идејним решењем новопројектованог дела комплекса остварено је укупно 3,77% зелених 

површина и то: 

1,18 % зелених површина на тлу и  

2,59% зелених површина над кровном плочом. 

Простор за евакуацију отпадака 

Као простор за одлагање комуналног отпада у 4. фази пројектоване су затворене просторије 

у оквиру приземља објекта. Две просторије за смештај судова/контејнера пројектоване су 

за одлагање комуналног отпада из предметног објекта и бдућег објекта по следећем 

нормативу: 1,00 суд/контејнер /800,00 m² BRGP објекта. 

Просторијама је обезбеђен директан и неометан прилаз комуналних возила. Приступна 

саобраћајница је широка 6,00 m за двосмерни саобраћај, са нагибом до 7%. 

IV ФАЗНА РЕАЛИЗАЦИЈА У СКЛАДУ СА ПЛАНОМ 

У оквиру Урбанистичке целине М4 поред једновремене, дозвољава се спровођење фазне 

реализације интервенција дефинисаних ПДР-ом. 



У оквиру Урбанистичке целине М4 дозвољава се спровођење фазне реализације и на начин 

када су планираном фазном реализацијом обухваћеи делови обе Урбанистичке подцелине. 

Почетак реализације планиране фазе у оквиру било које Урбанистичке подцелине није 

условљен завршетком било које од претхосно започетих фаза у оквиру Урбанистичке 

целине М4. 

Свака фаза реализације самостално и/или заједно са претходно започетом и/или 

реализованом фазом, мора представљати техничку, технолошку и функционалну целину 

која испуњава услове дефинисане ПДР-ом. 

V ПРИКЉУЧЦИ ИНФРАСТРУКТУРЕ: 

Саобраћајна инфраструктура:  
При пројектовању и извођењу планираних радова у свему се придржавати Услова 

Секретаријата за саобраћај града Београда, IV -08 број 344.5-381/2019 oд 1.8.2019. године,  

број у систему ROP-MSGI-17424-LOC-1-HPAP-11/2019 од 5.8.2019. године. 

При пројектовању и прикључењу у свему се придржавати Услова ЈКП “БЕОГРАД-ПУТ”, 

Београд, број 30430-1/2019 од 13.8.2019. године, број у систему ROP-MSGI-17424-LOC-1-

HPAP-20/2019 од 15.8.2019. године. 

Електроенергетска инфраструктура:  

За објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове 

грађевинарства, услове за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на 

дистрибутивни систем електричне енергије, не прибавља надлежни орган у оквиру 

обједињене процедуре, већ инвеститор у складу са законом којим се уређује енергетика, а у 

складу са чланом 14. став 4. Уредбе о локацијским условима. 

У складу са чланом 29. став 5. Уредбе, уз услове за пројектовање и прикључење на 

дистрибутивну електроенергетску мрежу ималац јавног овлашћења је дужан да достави 

спецификацију трошкова изградње прикључка и потписан типски уговор о изградњи 

прикључка на дистрибутивну електроенергетску мрежу потписан од стране одговорног 

лица имаоца јавног овлашћења са унетим подацима о цени изградње прикључка, року и 

начину плаћања (једнократно/рате), као и року изградње. 

Инвеститор је у обавези да достави: 

- Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре, закључен са имаоцем јавних 

овлашћења, уколико је условима прибављеним ван обједињене процедуре констатована 

таква потреба, уз захтев за издавања грађевинске дозволе, у складу са чланом 16. став 3. 

тачка 3. Правилника о поступку спровођења објединњене процедуре електронским 

путем,  

- Уговор о пружању услуга за прикључење на ДСЕЕ, потписан квалификованим 

електронским потписом инвеститора, односно његовог пуномоћника, уз захтев за 

пријаву радова, у складу са чланом 31. став 2. тачка 1а) Правилника. 

Дужност одговорног пројектанта је да идејни пројекат, пројект за грађевинску дозволу и 

пројекат за извођење уради и у складу са условима за за пројектовање и прикључење у 

погледу прикључења на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, 

прибављеним ван обједињене процедуре.  

Електроенергетска мрежа:  
При пројектовању и прикључењу у свему се придржавати Услова ЕПС Дистрибуције, 

Огранак Електродистрибуција Баново брдо, број 81.1.1.0.-D.08.02.-243886/1-2019, број у 

систему ROP-MSGI-17424-LOC-1-HPAP-22/2019 од 13.8.2019. године. 



Водоводна мрежа  

При пројектовању и прикључењу на градску водоводну мрежу у свему се придржавати 

Услова бр. В-735/2019 од 6.8.2019. године ЈКП „Београдски водовод и канализација“, број 

у систему ROP-MSGI-17424- LOC-1-HPAP-7/2019 од 8.8.2019. године. 

Канализациона мрежа  

Прикључење објекта на градску канализациону мрежу пројектовати и извести у свему у 

складу са Условима бр. К-585/2019 од 31.7.2019. године ЈКП „Београдски водовод и 

канализација“, број у систему ROP-MSGI-17424-LOC-1-HPAP-8/2019 од 16.8.2019. године.  

Прикључење на систем даљинског грејања:  

Прикључење објекта на систем даљинског грејања пројектовати и извести у свему у складу 

са условима бр. IX-4566/2 од 31.7.2018. године ЈКП „Београдске електране“,број у систему 

ROP-MSGI-17424-LOC-1-HPAP-12/2019 од 2.8.2019. године. 

Услов за прикључење објекта је изградња топловодног прикључка од места прикључења у 

улици до просторије намењене за предајне станице, као и прибављање дозвола за пројектну 

документацију и извођење радова. 

Телекомуникациона инфраструктура:  

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати  Услова Телеком Србија а.д., 

Служба за планирање и изградњу мреже Београд, Београд, број 344189/2-2019 од 12.8.2019. 

године, број у систему ROP-MSGI-17424-LOC-1-HPAP-14/2019 од 12.8.2019. године. 

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати  Услова Теленор д.о.о., 

Београд, број у систему ROP-MSGI-17424-LOC-1-HPAP-15/2019 од 23.8.2019. године. 

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати  Услова SBB, Srpske kablovske 

mreže d.o.o., Београд, број у систему ROP-MSGI-17424-LOC-1-HPAP-16/2019 од 7.8.2019. 

године. 

Гасоводна мрежа: 

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати  Услова ЈП „СРБИЈАГАС“, 

Сектор за развој, Нови Сад, OP383/19 (863/19) од 31.7.2019. године, број у систему ROP-

MSGI-17424-LOC-1-HPAP-17/2019 од 5.8.2019. године. 

При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати  Услова БЕОГАС д.о.о., број 

I-354/2019 од 29.7.2019. године, број у систему ROP-MSGI-17424-LOC-1-HPAP-21/2019 од 

31.7.2019. године. 

Уређење терена  
При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати  Услова ЈКП „Зеленило-

Београд“, Београд, број 49/234 од 22.8.2019. године, број у систему ROP-MSGI-17424-LOC-

1-HPAP-13/2019 од 23.8.2019. године. 

Одлагање комуналног отпада:  
За потребе одлагања комуналног објекта при изради техничке документације и извођењу 

радова придржавати се Услова издатих од стране ЈКП Градска чистоћа, број у систему ROP-

MSGI-17424-LOC-1-HPAP-10/2019 од 9.8.2019. године. 

 



Безбедност ваздушног саобраћаја: 

Објекат кула је потребно обележити као препреке за летење, у складу са Решењем о 

сагласности број 4/3-09-0157/2019-0002 од 30.7.2019. године, Директората цивилног 

ваздухопловства Републике Србије, број у систему ROP-MSGI-17424-LOC-1-HPAP-9/2019 

од 30.7.2019. године. 

VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Заштита од пожара:  
Применити мере заштите од пожара утврђене законима, техничким прописима, 

стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од пожара, а све у складу 

са Условима у погледу мера заштите од пожара  09.4 број 217-1678/19 од 19.9.2019. године. 

издатих од стране МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту, 

број у систему ROP-MSGI-17424-LOC-1-HPAP-26/2019 од 19.9.2019. године. 

VII УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА: 

- ЈКП „Београдски водовод и канализација“ - водовод, број у систему ROP-MSGI-17424-

LOC-1-HPAP-7/2019 од 8.8.2019. године; 

- ЈКП „Београдски водовод и канализација“ - канализација, број у систему ROP-MSGI-

17424-LOC-1-HPAP-8/2019 од 16.8.2019. године; 

- Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, број у систему ROP-MSGI-

17424-LOC-1-HPAP-9/2019 од 30.7.2019. године; 

- ЈКП „Градска чистоћа“, Београд, број у систему ROP-MSGI-17424-LOC-1-HPAP-

10/2019 од 9.8.2019. године; 

- Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај, број у систему ROP-MSGI-

17424-LOC-1-HPAP-11/2019 од 5.8.2019. године; 

- ЈКП „Београдске електране“,број у систему ROP-MSGI-17424-LOC-1-HPAP-12/2019 од 

2.8.2019. године; 

- ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, број у систему ROP-MSGI-17424-LOC-1-HPAP-

13/2019 од 23.8.2019. године; 

- Телеком Србија а.д., Служба за планирање и изградњу мреже Београд, Београд, број у 

систему ROP-MSGI-17424-LOC-1-HPAP-14/2019 од 12.8.2019. године; 

- Теленор д.о.о., Београд, број у систему ROP-MSGI-17424-LOC-1-HPAP-15/2019 од 

23.8.2019. године; 

- SBB, Srpske kablovske mreže d.o.o., Београд, број у систему ROP-MSGI-17424-LOC-1-

HPAP-16/2019 од 7.8.2019. године; 

- ЈП „СРБИЈАГАС“, Сектор за развој, Нови Сад, број у систему ROP-MSGI-17424-LOC-

1-HPAP-17/2019 од 5.8.2019. године; 

- Градска управа града Београда, Секретаријат за јавни превоз, XXXIV – 03 број 346.9-

56/2019 од 21.8.2019. године, број у систему ROP-MSGI-17424-LOC-1-HPAP-19/2019 од 

23.8.2019. године; 

- ЈКП “БЕОГРАД-ПУТ”, Београд, број у систему ROP-MSGI-17424-LOC-1-HPAP-20/2019 

од 15.8.2019. године; 

- БЕОГАС д.о.о., број у систему ROP-MSGI-17424-LOC-1-HPAP-21/2019 од 31.7.2019. 

године; 

- ЕПС Дистрибуција д.о.о., Огранак Електродистрибуција Баново брдо, број у систему 

ROP-MSGI-17424-LOC-1-HPAP-22/2019 од 13.8.2019. године; 



- МУП, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту, 09.4 број 217-

1678/19 од 19.9.2019. године, број у систему ROP-MSGI-17424-LOC-1-HPAP-26/2019 од 

19.9.2019. године. 

VIII Саставни део ових локацијских услова је Идејно решење стамбено пословног објекта, 

Објекат бр. 5 са делом подземне гараже, припадајућом инфраструктуром, зеленим и 

слободним површинама на катастарској парцели бр. 7670/1, КО Вождовац израђен од 

стране Машинопројект КОПРИНГа.д., Добрињска бр. 8, Београд. 

IX Ови Локацијски услови важе 2 године од дана издавања. 

X Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе Пројекат за 

грађевинску дозволу са техничком контролом урађен у складу са чланом 118а. и 129. 

Закона, доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом 135. 

Закона и Извештај ревизионе комисије за објекат у целини, у складу са чланом 131. и 

135. став. 13. овог Закона. 

XI Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и 

извођачки пројекат уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима 

садржаним у локацијским условима. 

XII Важећим Планом детаљне регулације, који не подлеже обавези израде стратешке 

процене утицаја на животну средину, на кат.парцели која је предмет захтева нису 

планиране намене којима се утврђује процена утицаја на животну средину, што је и 

наведено Решењем о неприступању процени утицаја на животну средину ПДР-а блока 

између улица Војводе Степе, Отокара Кершованија, Билећке и Генерала Рашића, ГО 

Вождовац („Службени лист града Београда“, број 64/17). 

Поука о правном леку: На локацијске услове се може поднети приговор Влади 

Републике Србије, преко овог министарства, у року од три дана од дана достављања. 
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