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Краљице Марије 1
ROP-BGDU-29403-LOC-8/2021
Инт.бр. IX-20 број 350-1974/2021
13.10.2021. 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, Одељење за велике инвестиције, поступајући по
захтеву NBG GALENS INVEST doo
, Нови Београд, Тошин бунар бр.272, поднетог преко пуномоћника Миливоја Дајића из Сремске Каменице,
з а измену Локацијских услова ROP-BGDU-31035-LOC-4/2019 инт. IX-20 број 350-183/2019 овог Секретаријата од 14.03.2019. године
, на
основу чл. 53а. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,
83/18…и 52/21), члана 16. Уредбе о локацијским условима (Сл. гласник РС бр. 115/2020), чл. 41. Одлуке о градској управи града Београда (Сл.
лист града Београда бр. 126/16 и 2/17) и Плана детаљне регулације за потез дуж улица Земунска – Тошин бунар на Новом Београду – градска
општина Нови Београд (Сл. лист града Београда бр. 130/16), и з д а ј е

ИЗМЕНУ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

за изградњу у 4 фазе, стамбено-пословног комплекса који се састоји од двоетажне подземне гараже за 545 возила од чега 24 паркинг
места за особе са посебним потребама, надземним паркингом за 27 возила и два слободностојећа објекта, објекта 1 спратности П+6+Пс
са ламелама А, Б и Ц и објекта 2 спратности П+1 и П+6+Пс са ламелама Д и Е, категорије В, класификациони број 112222, 122012 и
126310 са укупно 339 станова, 16 локала, 3 „open space“ локала, 9 пословних апартмана, трафо станицом укупне БРГП 50м2,укупне
БРГП 52.606,18м2 (52.656,18м2 са трафо станицом), од чега надземне БРГП 34.016,12м2 (34.066,12м2 са трафо станицом), у Улици
Тошин бунар – Нова 4´, на грађевинској парцели формираној од кат. парцеле 6849 КО Нови Београд, тако што:
- Фазу 1 чини изградња комплетне двоетажне подземне гараже и ламеле А објекта 1 спратности П+6+Пс, укупне БРГП 27.576,78 м2,
са 98 станова и 6 локала, колски прилази гаражи, пешачке стазе на целом платоу, уређење зелених површина око ламеле А, изградња
и уређење саобраћајних, слободних и зелених површина са паркингом за 27 возила између објеката 1 и 2, санација лесног одсека и
изградња потпорног зида;
- Фазу 2 чини изградња ламеле Б објекта 1 спратности П+6+Пс, укупне БРГП 7.623,93 м2 са 82 стана и 4 локала и уређење слободних и
зелених површина око ламеле Б;
- Фазу 3 чини изградња ламеле Ц објекта 1 спратности П+6+Пс, укупне БРГП 4.960,64 м2 са 52 стана и 3 локала;
- Фазу 4 чини изградња ламеле Е објекта 2 спратности П+1 и П+6+Пс, укупне БРГП6.291,69м2 са 53 стана, 1 локала, 1 „open space“
локала и 9 пословних апартмана и ламеле Д објекта 2 спратности П+1 и П+6+Пс, укупне БРГП6.153,14м2 са 54 стана, 2 локала, 2
„open space“ локала и уређење слободних и зелених површина око ламела Е и Д;
Локацијским условима ROP-BGDU-31035-LOC-4/2019 инт. IX-20 број 350-183/2019 од 14.03.2021.године одобрена је за изградњу у 5 фаза,
стамбено-пословног комплекса који се састоји од двоетажне подземне гараже за 454 возила и два слободностојећа објекта, објекта 1
спратности П+6+Пс са ламелама А, Б и Ц и објекта 2 спратности П+1 и П+6+Пс са ламелама Д и Е, категорије В, класификациони број 112222,
122012 и 126310 са укупно 321 станом, 19 локала, 4 пословна простора, 9 пословних апартмана, двоетажном подземном гаражом и
надземним паркингом за 15 возила, укупне БРГП око 49.575 м 2 , од чега надземне БРГП око 33.287 м 2 , у Улици Тошин бунар – Нова 4´, на
грађевинској парцели формираној од кат. парцеле 6849 КО Нови Београд, тако што:
- Фазу 1 чини изградња комплетне двоетажне подземне гараже и ламеле А објекта 1 спратности П+6+Пс, укупне БРГП око 25.275 м 2 , са 97
станова и 6 локала, колски прилази гаражи, пешачке стазе на целом платоу, уређење зелених површина око ламеле А, изградња и уређење
саобраћајних, слободних и зелених површина са паркингом за 15 возила између објеката 1 и 2, санација лесног одсека и изградња потпорног
зида;
- Фазу 2 чини изградња ламеле Б објекта 1 спратности П+6+Пс, укупне БРГП око 7.599 м 2 са 84 стана и 4 локала и уређење слободних и
зелених површина око ламеле Б;
- Фазу 3 чини изградња ламеле Ц објекта 1 спратности П+6+Пс, укупне БРГП око 4.935 м 2 са 51 станом и 3 локала;
- Фазу 4 чини изградња ламеле Е објекта 2 спратности П+1 и П+6+Пс, укупне БРГП око 5.896 м 2 са 40 станова, 3 локала, 2 пословна простора
и 9 пословних апартмана и уређење слободних и зелених површина око ламеле Е;

- Фазу 5 чини изградња ламеле Д објекта 2 спратности П+1 и П+6+Пс, укупне БРГП око 5.871 м 2 са 49 станова, 3 локала и 2 пословна
простора.
Лoкацијски услови ROP-BGDU-31035-LOC-4/2019инт. IX-20 број 350-183/2019 од 14.03.2021.године исправљени су Решењем о
исправци техничке грешке ROP-BGDU-31035-LOC-4/2019 инт. IX-20 број 350-183/2019 27.05.2019. године које се односи на:
у делу који се односи на податке о катастарској парцели уместо „Катастарска парцела 6849 КО Нови Београд има површину 19.623 м2 . На
парцели се налази осам објеката и делова објеката који ће бити порушени ради изградње планираног објекта. Парцела има приступ на
планирану саобраћајницу С2, Улицу Нова 4´ и испуњава услов за грађевинску парцелу“, треба да стоји „Катастарска парцела 6849 КО Нови
Београд има површину 19.623 м 2 . На парцели се налази осам објеката и делова објеката који ће бити порушени ради изградње планираног
објекта. Парцела има приступ на планирану саобраћајницу С2, Улицу Нова 4´ преко планиране саобраћајнице С4, Улице Нова 4 или преко
планираних саобраћајница С3, Улице Нова 3 и С1, Улице Нова 1 и испуњава услов за грађевинску парцелу.“
- у делу који се односи на ограничавајуће услове, на документацију која се прилаже уз грађевинску дозволу, уместо „1. Уговор са Дирекцијом
за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП за изградњу недостајуће инфраструктуре (водоводне и канализационе мреже), у складу са
условима ЈКП «Београдски водовод и канализација» В-116/2019 од 05. 03. 2019. године и К-96/2019 од 06. 03. 2019. године“, треба да стоји „1.
Уговор са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП за изградњу недостајуће инфраструктуре (планираних саобраћајница
С2 /Улице Нова 4´/ и С4 /Улице Нова 4/ или планираних саобраћајница С2 /Улице Нова 4´/, С3 /Улице Нова 3/ и С1 /Улице Нова 1/ са
водоводном и канализационом мрежом), у складу са условима ЈКП «Београдски водовод и канализација» В-116/2019 од 05. 03. 2019. године и
К-96/2019 од 06. 03. 2019. године.“
- у делу који се односи на ограничавајуће услове, на документацију која се прилаже уз грађевинску дозволу, треба да стоји „ и 2. Уговор са ЈКП
„Београдске електране“ за изградњу недостајуће инфраструктуре (топловодне мреже), у складу са условима ЈКП „Београдске електране“ ИО
број IХ-1647/2 од 06. 03. 2019. године“.

За предметне радове издате су следеће грађевинске дозволе:
Грађевинска дозвола ROP-BGDU-29403-CPIH-2/2019 инт. бр. IX-20 бр. 351-606/2019 од 15.10.2019.године, којом је одобрена изградња
дела стамбено-пословног комплекса, фазе 4, објекта 2, ламеле E, укупне бруто изграђене површине Ламеле 6.158,99 м2 од чега надземно
6.158,99 м2, спратности –пословни део П+1 и стамбени део П+6+Пс, са 42 (четрдесетдва) стана, 3 (три) локала, 2 (два) пословна
простора и 9 (девет) пословних апартмана.
Грађевинска дозвола ROP-BGDU-29546-CPIH-2/2019 инт. бр. IX-20 бр. 351-605/2019 од 15.10.2019.године, којом је одобрена изградња
дела стамбено-пословног комплекса, фазе 5, објекта 2, ламеле Д, укупне бруто изграђене површине Ламеле 6.053,58 м2 од чега надземно
6.053,58 м2, спратности П+1 и стамбени део П+6+Пс, са 49 (четрдесетдевет) станова, 3 (три) локала, 2 (два) пословна простора.
Грађевинска дозвола ROP-BGDU-25473-CPIH-2/2019 инт. бр. IX-20 бр. 351-562/2019 од 10.10.2019.године, којом је одобрена изградња
дела стамбено-пословног комплекса, фазе 2, ламеле Б, објекта 1, спратности П+6+Пс, укупне надземне БРГП 7.623,93 м2, са 84 стана и 4
локала.
Грађевинска дозвола ROP-BGDU-12614-CPI-3/2019 инт. бр. IX-20 бр. 351-371/2019 од 12.07.2019.године, којом је одобрена изградња
1.фазе стамбено-пословног комплекса, коју чине изградња комплетне двоетажне подземне гараже са 454 паркинг места од чега 24 за
инвалиде и ламела А објекта 1 спратности П+6+Пс, укупне бруто изграђене површине 24.871,09 м2, од чега адземно 8986.72 м2, са 97
станова, 6 локала, колски прилаз гаражи, пешачкие стазе на целом платоу, уређење зелених површина са паркингом за 15 возила између
објеката 1 и 2 и за 12 возила испред објекта 2 према лесном одсеку, санација лесног одсека и изградња потпорног зида.
Грађевинска дозвола ROP-BGDU-26766-CPI-1/2019 инт. бр. IX-20 бр. 351-526/2019 од 26.09.2019.године изградња дела стамбенопословног комплекса, фазе 3, објекта 1, ламеле Ц, укупне бруто изграђене површине 4.953,31 м2 од чега надземно 4.953,31 м2.
Као разлог за измену локацијских услова, Главни пројектант је навео следеће измене: измењена је фазност, повећана је укупна БРГП и
укупна надземна БРГП, повећана је укупна нето површина, повећан је укупни индекс заузетости и подземних и надземних етажа, повећан
габарит подземних етажа, смањен је индекс заузетости зеленила у директном контакту са тлом као и укупни проценат слободних површина,
повећана је висина венца оба објекта, повећана је спратна висина приземне етаже, смањена је спратна висина повученог спрата, повећан је
број станова, смањен је број локала и „open space“ локала, повећан је број паркинг места у гаражи и на отвореном паркинг простору, измењен
је однос становања и пословања, кота приступа Ламеле Е и Д и кота приземља, а услед измене коте приступне саобраћајнице. Измeнa
прojeктa утицaлa je нa eлeктрoeнeргeтскe кaпaцитeтe и кaпaцитeтe водовода, канализације, грејања и тт мрежу.
С обзиром да је изменом локацијских услова предвиђено повећање габарита гараже до лесног одсека, у специјалном поступку добијено је
„Стручно мишљење о геотехничким условима угрожености и осигурања лесног одсека као и темељне јаме и суседних објеката услед грађења
стамбено пословног објекат Минел 2 – Фаза 1 у зони у улици Тошин бунар и Нова 4 на катастарској парцели 6849 КО Нови Београд“, од јуна
2021. године, урађено од стране Рударско-геолошког факултета, потврђено од Проф. Др.Драгослава Ракића, дипл.инж.геол. (Лиценца број 391
Л627 12) и које је саставни део ове Измене локацијских услова.
Инжењерско геолошки утицаји: На делу микрозоне „II С3“ у распону између граница издвојених микрозона, удаљеност могуће градње
високих зграда од подножја лесног одсека је реално да буде до границе могућег подножја клизања, тј на удаљености 5-8м, односно минимум
5м, од урбанистички уређеног подножја косине. Будућа градња високих зграда на предложеној удаљености од ножице косине ни у ком
случају не угрожава постојећу стабилност лесног одсека. Планирана изградња у ножици лесног одсека захтева детаљна истраживања која
ће, између осталог, омогућити и проверу стабилности лесног одсека и постојећих лагума, на основу чега ће се дефинисати грађевинска линија
ка лесном одсеку.
Саобраћајни услови и решење паркирања: за планиране садржаје обезбедити потребан број паркинг места у оквиру припадајуће парцеле на
основу норматива: становање 1,1 ПМ по стану; за трговину 1 ПМ на 66 м2 БРГП; за пословање 1 ПМ на 80 м2 БРГП; за угоститељство 1 ПМ
на два стола са по четири столице. Максимална заузетост подземном гаражом је 85% површине парцеле. Уколико је грађевинска линија
подземне гараже изван габарита објекта, горња кота плоче гараже на равном терену мора бити усклађена са котом терена и партерно уређена.
Приступ парцели формирати из Улице Нова 4´. Колски улаз и излаз на, односно са парцеле као и решење интерних саобраћајних површина
унутар парцеле радити у складу са условима Секретаријата за саобраћај IV-08 бр. 344.5- 409/2021 од 09. 08. 2021. године.
Услови за слободне и зелене површине: минимални проценат слободних површина на парцели је 40%, а минимални проценат зелених
површина у директном контакту са тлом 15% (без подземних објеката и/или етажа); обезбедити 1-2% пада терена (застртих површина) чиме се

омогућава нормална дренажа површинских вода ка околном порозном земљишту или кишној канализацији, за шта је неопходно обезбедити
дренажне елементе (земљане риголе, риголе-каналете, канали); урадити Главни пројекат озелењавања за слободне површине комерцијалних
зона, са мануалом постојеће вегетације, сачувати постојећу квалитетну вегетацију на парцели.. Колске прилазе ускладити са позицијом
дрворедних стабала ако постоје. За постојећу вегетацију директно угрожену новопројектованим решењем, обавеза инвеститора је да се обрати
сталној Градској комисији за сечу стабала преко надлежне градске општине, како би се прибавило Решење на основу којег се може
реализовати сеча. Решење слободних и зелених површина радити у складу са условима ЈКП „Зеленило Београд“ бр. 49/181 од 09. 08. 2021.
године.

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ:
Водовод: На ситуационом плану постојеће водоводне мреже, подаци из „ГИС-а“, Р 1:2500, уцртани су следећи цевоводи Ø700mm и Ø150mm
од дуктилног лива у Улици Тошин бунар, који припадају I висинској зоне београдског водоводног система са радним притисцима у мрежи од
4-6 бара. Коте терена на којима је планирана интервенција износе од 77,00 до 85,00mnm. На разматраној локацији тренутно не постоје услови
за прикључење, пошто нема изграђене градске водоводне мреже. Приложен је Уговор о заједничком опремању и припремању земљишта
за потребе изградње стамбенопословног комплекса на кат. парцели 6849 КО Нови Београд, између инвеститора „NBG GALENS
Invest“ д.о.о. Нови Београда и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, под бојем 34556/2-01 од 21.06.2019.године.
За прикључење планираних стамбено-пословног објеката, предвидети пројектовање и изградњу недостајуће водоводне мреже minØ150mm у
складу са саобраћајним, хидротехничким решењем и планском документацијом у функцији предметног објекта, што је у надлежности
Дирекције за грађевинско земљиште и изгардњу Беогарда ЈП. У приложеном идејном решењу планирана су два прикључка за објекат 1 (
ламеле А, Б, и Ц) и објекат 2 (ламеле Д и Е) на новопланирану собраћајницу Нова 4. С обзиром на предложено идејно решење прикључења
комплекса, може да се предвиди више прикључака, за сваки објекат посебно, са прикључцима максималних димензија Ø100mm (за цевовод
Ø150mm), односно Ø150mm (за цевовод Ø200mm). Предвидети водомерна склоништа, адекватних димензија, до на 1,5m од регулационе
линије са главним водомерима, за сваку ламелу посебно. Интерне водоводне инсталације на парцели комплекса нису у надлежности
ЈКП“БВК“. Пројектно решење са аспекта хидротехничких инсталација ускладити са фазама изградње комплекса. За предвиђену количину воде
за спринклер инсталације од 22,5l/s (по идејном решењу), одговара пречник прикључка од Ø150mm. Све радити према условима ЈКП
«Београдски водовод и канализација» В-793/2021 од 04. 08. 2021. године;
Канализација: Предметна локација припада Централном систему београдске канализације, где је заступљен сепарациони систем каналисања.
У Ул.нова 4', на коју излази планирани објекат, нема постојеће канализационе и тренутно не постоји могућност прикључења. Приложен је
Уговор о заједничком опремању и припремању земљишта за потребе изградње стамбенопословног комплекса на кат. парцели 6849
КО Нови Београд, између инвеститора „NBG GALENS Invest“ д.о.о. Нови Београда и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу
Београда ЈП, под бојем 34556/2-01 од 21.06.2019.године. ПДР-ом је предвиђена нова кишна (minØ300mm) и фекална канализациона мрежа
minØ250mm у саобраћајницама Нова 1, Нова 3 и Нова 4, а у Улици Тошин бунар се задржава постојећа канализациона мрежа ААЦ600mm и
ФАЦ250mm. За прикључење планираних стамбено-пословног објеката, предвидети пројектовање и изградњу недостајуће канализационе
мреже у складу са саобраћајним, хидротехничким решењем и планском документацијом у функцији предметног објекта, што је у надлежности
Дирекције за грађевинско земљиште и изгардњу Беогарда ЈП. Пројектну документацију канализације објекта усагласити са будућом пројектном
документацијом уличне мреже. Потребан број прикључаке димензионисати на основу хидрауличког прорачуна, водећи рачуна о пречнику,
капацитету нове уличне канализације, односно предвидети већи број прикључака за различите корисничке целине-ламеле-фазе, што је
повољније са аспекта каснијег одржавања и са аспекта заштите уличне мреже и концентрисаног дотока на малој дужини канала (прикључак
Ø350mm је предимензионисан). Евентуални вишак воде ретензирати на парцели.Пројектну документацију канализације радити у складу са
условима ЈКП «Београдски водовод и канализација» К-515/2021 од 04. 08. 2021.године;
Топоводна мрежа: прикључење планираног комплекса на топловодну мрежу, која припада
грејном подручју ТО „НОВИ БЕОГРАД“, извести преко десет индиректних предајних станица саквалитативно-квантитативном регулацијом
на примару (по једна предајна станица за стамбени део и по једна предајна станица за пословне просторе за сваку ламелу) лоцираних у самим
ламелама, према условима ЈКП „Београдске електране“ ИО број 120 STE-414/2021 OD 02.08.2021.године.Обавеза Инвеститора је да
обезбеди коридор за пролаз топловодних прикључака за предметне објекте 1 и 2 од места прикључења до просторија намењених за
смештај топлотних подстаница. При вођењу кроз објекат топловодни прикључак сме пролазити само кроз просторије које су
предвиђене за краткотрајан боравак људи, а то су гараже, станарске оставе и сл. Топловодни прикључак се не сме водити кроз
просторије у којима је предвиђен дужи боравак људи и /или смештај робе. За предметни комплекс на кат.парцели 6849 КО Нови
Београд је закључен уговор о недостајућој инфраструктури IV-1940 од 10.05.2019.године.
Електро мрежа: Нa oснoву увидa у прилoжeну дoкумeнтaциjу, кoпиje плaнa зa кaтaстaрску пaрцeлу и извoд из кaтaстрa вoдoвa, издajу сe oви
услoви, уз кoнстaтaциjу дa изгрaдњa oбjeктa ниje мoгућa бeз испуњeњa слeдeћих дoдaтних услoвa:
1.Зaкључивaњe угoвoрa o успoстaвљaњу прaвa службeнoсти измeђу влaсникa пoслужнoг дoбрa и имaoцa jaвнoг oвлaшћeњa "EПС
Дистрибуциja" д.o.o. Бeoгрaд, Oгрaнaк Бaнoвo брдo рaди пoстaвљaњa и приступa eлeктрoeнeргeтским oбjeктимa нa пaрцeли влaсникa
пoслужнoг дoбрa.
2.У мoмeнту издaвaњa услoвa нe пoстojи изгрaђeнa eлeктрoeнeргeтскa инфрaструктурa (ТС 10/0,4 kV са припадајућим10 kV водовима) нa
прeдмeтнoм лoкaлитeту. Дa би сe oмoгућилo прикључeњe oбjeктa нa дистрибутивни систeм eлeктричнe eнeргиje пoтрeбнo je да се странка
обрати ЕДС-у за зaкључивaњe угoвoрa o oпрeмaњу зeмљиштa (Уговор о изградњи недостајућих електроенергетских објеката).
Инвеститор је у обавези да, према важећим техничким прописама, за смештај
прикључка обезбеди: зидани помоћни објекат за потребе уградње ТС 10/0,4 kV капацитета 3х 1000 kVА, лоциран према локацији из идејног
решења ; кабловске регале са противпожарним опшивањем у нивоу -1, кабловску канализацију и шафтове и потребне продоре кроз објекат за
потребе полагања водова 1 и 10 kV; све отворе за уградњу МРО и КПК и за пролаз проводника који су везе између КПК и МРО. Место
прикључења објекта је на 1 kV у мерно разводним орманима у деловима предметног комплекса и на табли NN TS 10/0,4 kV. Заприкључење
објекта на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је изградити прикључак – изградити двадесет 1 kV водова, од ТС 10/0,4. За све
водове користити проводник типа и пресека XP00-AS 3 X 150 +70 mm2, 1 kV. Meђусoбни oднoси инвeститoрa и ОДС ″EПС Дистрибуциja″
д.o.o. Београд, приликом изградње прикључака дeфинисaни су Угoвoром o пружaњу услугe зa прикључeњe нa дистрибутивни систeм
eлeктричнe eнeргиje, број: 38/04, 3776/21 од 09.08.2021. године.
Пројекат радити према условима „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ број 82100 МО, 38/04, 3776/21 од 09. 08. 2021. године.

Т Т м р е ж а: пројекат тк инсталација и прикључка на тт мрежу радити према условима Телеком Србија а.д. број 102185/2-2019 од 12. 03. 2019.
године и условима Телеком Србија а.д. број 321793/2-2021 од 06. 08. 20121. године
ОГРАНИЧАВАЈУЋИ УСЛОВИ:
Како у моменту издавања локацијских услова нема фактичких услова за изградњу објекта у складу са поднетим захтевом, то
закључење уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре са одговарајућим имаоцем јавних овлашћења представља претходни
услов за издавање решења о грађевинској дозволи, сходно чл. 29. ст. 1. тачка 7, Уредбе о локацијским условима (Сл. гласник РС бр.
115/20).
С тим у вези, уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи, инвеститор доставља:
1. Угoвoр o oпрeмaњу зeмљиштa (Уговор о изградњи недостајућих електроенергетских објеката) у свему према условима „ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА“ број 82100 МО, 38/04, 3776/21 од 09. 08. 2021. године.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ
Заштита од пожара: Инвеститор је у обавези да планира и примени опште и посебне мере заштите од пожара у току пројектовања и
извођења радова за изградњу предметног објекта у складу са одредбама Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, бр.
20/2015 и бр. 87/2018 - др. закони) и правилницима који ближе регулишу изградњу објеката. Према условима МУП РС, Сектор за ванредне
ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, 09/8 бр. 217-569/2021 од 04. 10. 2021. године.
Заштита од потреса: ради заштите од потреса објекат мора бити реализован и категорисан
према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима.
Цивилна заштита: пројектну документацију урадити у складу са чл. 62. и 63. Закона о
ванредним ситуацијама (Сл. гласник РС бр. 111/09, 92/11 и 93/12).
Заштита животне средине: Обезбедити сепаратно, тј. одвојено прикупљање условно чистих вода (са кровних и слободних површина) и
отпадних вода (зауљених вода из гараже, отпадних вода из делова објеката намењених припреми хране, паркинг површина и санитарних
отпадних вода). Саобраћајне и манипулативне површине изградити од водонепропусних материјала отпорних на нафту и нафтне деривате и
са ивичњацима којима се спречава одливање воде са истих на околно земљиште приликом њиховог одржавања или за време падавина.
Обезбедити потпуни контролисани прихват зауљене воде из гараже
и са интерних саобраћајних и манипулативних површина и њихов предтретман у сепаратору масти и уља пре упуштања у градску
канализацију. Приликом пројектовања и изградње објеката придржавати се услова Секретаријата за заштиту животне средине V-04 број
501.2-207/2021 од 04. 08. 2021.године.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Услови за несметано кретање инвалидних лица: прилаз објекту и пројектовање објекта, као и посебних уређаја у објекту, мора бити у
складу са Законом 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) и 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. 22/2015).
Инжењерскогеолошки услови: подзона К2 се налази у инжењерскогеолошком реону II С3 који је са аспекта геотехничких и хидрогеолошких
услова, условно повољан за урбанизацију, због високог нивоа подземне воде. Подземна вода се налази се на коти 75-75,8 мнв. Процењена
висина осцилације нивоа издани је око +/- 0,5 м. Фундирање свих објеката високоградње, с обзиром на утврђени литолошко геотехнички
састав тла, може се извести класичном методом плитког фундирања на темељним плочама, или (код објеката који су веће спратности и са
сконцентисаним већим оптерећењем) дубоким начином фундирања на шиповима. Планирана изградња у ножици лесног одсека захтева
детаљна истраживања која ће, између осталог, омогућити и проверу стабилности лесног одсека и постојећих лагума, на основу чега ће се
дефинисати грађевинска линија ка лесном одсеку. За планиране интервенције у даљој фази пројектовања неопходно је извести детаљна
геолошка истраживања а све у складу са Правилником о садржини пројекта геолошких истраживања и елабората резултатима
геолошких истраживања (Сл. гласник РС бр. 51/96) и Закона о рударству и геолошким истраживањима (Сл. гласник РС бр. 101/15).
Саставни део ове Измене локацијских услова чини Идејно решење измена: стамбено-пословне зграде По2+По1+П+6+Пе ФАЗА 1 Објекат подземне гараже, По2+По1 ФАЗА 1 - Објекат 1, ламеле А,П+6+Пе, ФАЗА 2 - Објекат 1, ламеле Б, П+6+Пе, ФАЗА 3 - Објекат
1, ламеле Ц, П+6+Пе, ФАЗА 4- Објекат 2, ламеле Еи Д, П+1 и П+6+Пе, Улица Тошин бунар, Нова бр. 4' , Нови Београд, бр.
катастарске парцеле 6849, КО Нови Београд, урађено под бр. Е 02/21 о д јануара 2021. године у „Lamda group“ доо Нови Сад,
ул.Толстојева бр.50, одговорно лице пројектанта и главни и одговорни пројектант: Андраш Лукач, дипл.инж.арх.(Лиценца
Инжењерске коморе Србије 300 Р297 17), као и услови за пројектовање и прикључење прибављени од ималаца јавних овлашћења:
-ЈКП «Београдски водовод и канализација» В-793/2021 од 04.08.2021. године;
-ЈКП «Београдски водовод и канализација» К-515/2021 од 04.08 2021. године;
-„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ 82100 МО, 38/04, 3776/21 од 09 08 2021. године;
-Телеком Србија а.д. број 102185/2-2019 од 12.03.2019. године и Телеком Србија а.д. број 321793/2-2021 од 06. 08. 20121. године
-ЈКП „Београдске електране“ ИО број 120 STE-414/2021 од 02.08.2021.године;
-ЈКП „Зеленило Београд“ бр.49/181 од 09.08.2021.године;
-Секретаријат за саобраћај IV-08 Бр. 344.5-409/2021 од 09.08.2021.године;
- МУП РС Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, 09/8 бр. 217-569/2021 од 04. 10. 2021. године.
-Секретаријата за заштиту животне средине V-04 број 501.2-207/2021 од 04.08.2021.године.
Одговорни пројектант дужан је да Пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са локацијским условима, Правилником којим се уређује
садржина техничке документације и са правилима грађења, као и важећим нормативима и правилницима и свим осталим деловима
садржаним у локацијским условима.
У осталим деловима Локацијски услови издати под ROP-BGDU-31035-LOC-4/2019инт. IX-20 број 350-183/2019 од 14.03.2021.године
исправљени Решењем о исправци техничке грешке ROP-BGDU-31035-LOC-4/2019 инт. IX-20 број 350-183/2019 27.05.2019. године остају
непромењени.
На измену локацијских услова може се поднети приговор Градском већу преко овог Секретријата у року од три дана, од дана достављања

локацијских услова уплатом 494,00 динара градске административне таксе, прималац Градска управа Града Београда, на рачун 840742241843-03, бр. модела 97 3650105.
Измену локацијских услова доставити: подносиоцу захтева и имaoцимa jaвних oвлaшћeњa.

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕСекретар секретаријата за урбанизам и грађевинске послове

Бојана Радаковић, дипл.правник

