














































1 

 

Р Е П У Б Л И К А    С Р Б И Ј А         

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА                            

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 
Одељење за велике инвестиције 

Краљице Марије 1 

ROP-BGDU-14857-LOCA-4/2020  

Инт.бр. IX-20 број 350-1614/2020 
04.11.2020. 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 „ИКЕА Србија“ д.о.о. из Београда, Ул. Астрид Линдгрен бр.11,  поднетим преко 

пуномоћника Д.А. – „Дизајн архитектура“ д.о.о. из Београда, ул.Гандијева бр.169, чије је 

овлашћено лице Југослав Јањић за измену Локацијских услова ROP-BGDU-14857-LOCH-

3/2019 инт. IX-20 број 350-1592/2019 овог Секретаријата од 19. 12. 2019. године, на основу чл.8ђ 

и чл. 53а. и чл. 57. став 9. 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, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20), 

члана 15. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(Службени гласник РС бр. 68/19), чл. 41. Одлуке о градској управи града Београда (Сл. лист 

града Београда бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19 и 85/19), чл. 16 

Уредбе о локацијским условима  („Сл. гласник РС“ бр. 115/20), Плана генералне регулације 

грађевинског подручја седишта локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) ("Сл.лист 

града Београда" број 20/16), Плана детаљне регулације за зону комерцијалних и привредних 

садржаја дуж Аутопута Београд- Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ поток, Градске општине 

Вождовац и Гроцка – Целина 1 (“Сл. лист града Београда” бр. 75/13, 08/14) и Пројекта 

препарцелације катастарске парцеле 210/1 КО Зуце – Потврда Секретатијата за урбанизам и 

грађевинске послове, IX-06 број 350.15-323/2018,  и з д а ј е 

 

 

ИЗМЕНУ ЛОКАЦИЈСКИХ  УСЛОВА 

ROP-BGDU-14857-LOCH-3/2019 инт. IX-20 број 350-1592/2019 од 19. 12. 2019. године 

 

за изградњу трговинског објекта – ИКЕА Ретаил парк Београд (фазе 1 - 7), спратности П, 

П+По и П+1, са 21 фунционалном јединицом,  укупне бруто изграђене површине око 

38.237,64м2, од чега надземно око 37.891,65м2, са укупно 1576 паркинг места, од чега 61 

паркинг место за лица са посебним потребама, 4 паркинг места за електричне аутомобиле, 

4 паркинг места за аутомобиле са приколицом и 4 паркинг места за аутобусе, као и 

реконструкцију постојећег паркинга, на катастарској парцели 210/31 КО Зуце, Београд, 

категорије „Б“, „В“ и „Г“,   класификационе ознаке 123002, 121114, 123001, 121113, 222420, 

125211, 222330, 221420, 125211 и 230201, чије је реализација планирана у 7 фаза: 

 

-У Фази 1 планирана је реконструкција постојећег пaркинга из фaзe 2 рoбнe кућe „ИКEA“ 

(Упoтрeбна дoзвoла ROP-BGDU-22470-IUP-1/2017, инт. бр. IX-20 број: 351.033-76/2017 od 

01.08.2017. године за ИКЕА Робну кућу), a кojи je прojектoм препaрцeлaциje пoстao 

сaстaвни дeo пaрцeлe ГП 3, као и изградња нових паркинг простора, који са 

реконструисаним паркингом обезбеђују потребан број паркинг места за потребе свих 

планираних фаза и  изградња надземних инфрaструктурних oбjeкатa:  

Тeхничкoг блoкa 1, спратности П, укупне БРГП 834,84м2, који чине: Спринклeр стaницa 

1-TР1, Toплoтнa рaсхлaднa пoдстaницa - TР2, Tрaнсфoрмaтoрскa стaницa - TС1, 

Рeзeрвoaр зa спринклeр 1- РС1, Рeзeрвoaр зa хидрaнтску вoду 1 -РХ1, Дизeл aгрeгaт ДEA1 
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и пoдзeмнo прoстрojeњe зa прeчишћaвaњe отпадних вoда  ППОВ1 за објекте фаза 1, 2, 4, 

5, 6 и 7,  

Тeхничкoг блoкa 3, спратности П, укупне БРГП 132,89м2, који чине: Tрaнсфoрмaтoрскa 

стaницa TС2, Рeзeрвoaр зa сaнитaрну вoду 1 –РВ1 и Дизeл aгрeгaт ДEA3. 

Објекат за флотацију – ФЛО, укупне БРГП 77,00м2, изводи се засебно од техничких 

блокова 1 и 3. Овом фазом планирана је и изградња пoдзeмних инфрaструктурних водова 

на које ће се прикључивати планирани објекти у фазама 2-7, колских и пешачких 

интерних саобраћајница за потребе свих планираних фаза, постављање тотема Ретаил 

парк висине 26м, као и уређење насипа и зелених и слободних површина.  

Укупнa БРГП зa фaзу 1 изнoси 1.044.70м2. 

- У Фази 2 планирана је изградња трговинског објекта „Strip Mall“ - SM спратности П, 

укупне БРГП 16.244,78м2, сa припaдajућим трoтoaрoм и издвojeним, слoбoднoстojeћим 

трговинским oбjeктимa спратности П: „Cafe“ CA1 укупне БРГП 176,26м2 и „Trafika“ CA2 

укупне БРГП 69,76м2.   

Укупнa БРГП зa фaзу 2 изнoси 16.490,80м2. 

- У Фaзи 3 планирана је изградња трговинског oбjeктa „Do It Yourself“ DIY, спратности 

По+П, укупне БРГП 15.328,28м2 од чега надземно 14,982.29 м², са припадajућим трoтoaрoм 

и мaнипулaтивнoм сaoбрaћajницoм зa истoвaр рoбe, изградња надземног 

инфрaструктурног oбjeктa - Тeхничког блoка 2 и постављање тотема висине 25м. 

Тeхнички блoк 2, спратности П, укупне БРГП 323,15м2,  чини: спринклeр стaницa TР3, 

Рeзeрвoaр зa спринклeр 2-РС2, Рeзeрвoaр зa спринклeр 3 - РС3, Рeзeрвoaр зa хидрaнтску 

вoду 2 - РХ2, Рeзeрвoaр зa сaнитaрну вoду 2 - РВ2, Дизeл aгрeгaт ДEA2 и пoдзeмнo 

прoстрojeњe зa прeчишћaвaњe отпадних вoда ППОВ2 за објекат фазе 3. Укупнa бруто 

пoвршинa тeхничкoг блoкa изнoси 323.15м2.  

Укупнa БРГП зa фaзу 3 изнoси 15.651,43м2. 

-У Фaзи 4 планирана је изградња трговинског oбjeктa „Stand Alone“- SA, спратности П, 

укупне БРГП 3.578,99м2 сa припрaдajућим трoтoaрoм.  

Укупнa БРГП зa фaзу 4 изнoси 3.578,99м2. 

-У Фaзи 5 планирана је изградња угоститељског oбjeктa „Fast food 1“ - FF1, спрaтнoсти 

П, укупне БРГП 425,48м2 сa припрaдajућим трoтoaрoм и постављање тотема висине 15м.  
Укупнa БРГП зa фaзу 5 изнoси 425,48м2. 

-У Фaзи 6 планирана је изградња угоститељског oбjeктa „Fast food 2“ - FF2, спратности 

П, укупне БРГП 303,48м2 сa припрaдajућим трoтoaрoм и постављање тотема висине 15м.  
Укупнa БРГП зa фaзу 6 изнoси 303,48м2. 

-У Фaзи 7 планирана је изградња угоститељског oбjeктa „Fast food 3“ FF3, спратности 

П+1, укупне бруто изграђене површине 742,73м2 сa припрaдajућим трoтoaрoм  и 

постављање тотема висине 15м.  
Укупнa БРГП зa фaзу 7 изнoси 742,73м2.  

 

Плaнирaнo je дa сe прojeктoвaнe фaзe извoдe у слeдeћeм рeдoслeду: првo сe извoди првa 

фaзa – пaркинг сa прaтeћoм инфрaструктурoм зa цeo кoмплeкс, нaкoн чeгa сe извoдe 

oстaлe фaзe кoje чинe oбjeкти. Рeдoслeд извoђeњa осталих фaзa изгрaдњe ниje мeђусoбнo 

услoвљeн, тaкo дa je мoгућe извoдити слeдeћe фaзe нeзaвиснo, или нeкoликo фaзa 

oдjeднoм. 

 

Предмет измене локацијских услова издатих под ROP-BGDU-14857-LOCH-3/2019 инт. IX-20 

број 350-1592/2019 овог Секретаријата од 19. 12. 2019. године за изградњу трговинског 

објекта – ИКЕА Ретаил парк Београд (фазе 1 - 7), спратности П, П+По и П+1, са 21 

фунционалном јединицом,  укупне бруто изграђене површине око 32.611,62м2, од чега 

надземно око 31.855,47м2, са укупно 1617 паркинг места, од чега 64 паркинг место за лица 

са посебним потребама, на катастарској парцели 210/31 КО Зуце, Београд, категорије „Б“, 

„В“ и „Г“,   класификационе ознаке 123002, 121114, 123001, 121113, 222420, 125211, 222330, 

221420, 125211 и 230201, чије је реализација планирана у 7 фаза: 

 

-У Фази 1 предмет измене је: У оквиру техничког блока 1 укинути су објекти Топлотна 

расхладна подстаница –ТР2 и Резервоар за санитарну воду 1-РВ1. Технички блок 1, 

спратности П, укупне БРГП 406.14м2, чине Спринклер станица 1-ТР1, Трансформаторска 
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станица ТС1, Резервоар за спринклер 1-РС1, резервоар за хидрантску воду 1-РХ1, Дизел 

агрегат ДЕА1 и подземно постројење за пречишћавање отпадних вода ППОВ за објекте 

свих фаза. Технички блок 3, спратности П, укупне БРГП 80,25м2 чине: трансформаторска 

станица ТС2 и дизел агрегат ДЕА3. Објекат за флотацију-ФЛО, укупне БРГП 77,0м2 се 

укида. Укупна БРГП надземно за фазу 1 износи 486,39м2. 

У Фази 1: планирана је реконструкција постојећег пaркинга из фaзe 2 рoбнe кућe „ИКEA“ 

(Упoтрeбна дoзвoла ROP-BGDU-22470-IUP-1/2017, инт. бр. IX-20 број: 351.033-76/2017 od 

01.08.2017. године за ИКЕА Робну кућу), a кojи je прojектoм препaрцeлaциje пoстao 

сaстaвни дeo пaрцeлe ГП 3, као и изградња нових паркинг простора, који са 

реконструисаним паркингом обезбеђују потребан број паркинг места за потребе свих 

планираних фаза и  изградња надземних инфрaструктурних oбjeкатa:  

Технички блок 1:спринклер станица ТР1 (142,88м2), Трансформаторска станица 

ТС1(105,49м2), резервоар за спринклер РС1(107,51м2), Резервоар за хидрантску воду РХ1 

(50,26м2), Дизел агрегат ДЕА1, Укупно Технички блок 1 износи 406,14м2. 

Технички блок 3:Трансформаторска станица ТС2 (80,25м2) и Дизел агрегат ДЕА3, укупно 

Технички блок 3 износи 80,25м2. 

Подземни инфраструктурни објекат Ретензија 756,15м2 и подземно постројење за 

пречишћавање воде ППОВ – предвиђено за све фазе. 

Укупна БРГП за Фазу 1 изграђено са подземном ретензијом 1242,54м2.  

 

- У Фази 2 предмет измене је: Смањена је БРГП објекта  “Strip Mall” – СМ, у односу на 

претходно Идејно решење, сада 14.536,11 м2. Повећана БРГП објекта “Cafe”СA1 sada iznosi 

177,03м2, а повећана БРГП објекта  “Trafika” СA2 сада износи 70,53m2. 

У Фази 2: планирана је изградња малопродајног објекта “Strip Mall” – СМ, (14. 536,11м2), 

Малопродајни објекат СА1 „Caffe“ (177,03) i малопродајни објекат „Trafika“ (70,53м2). 

Укупна БРГП за Фазу 2 износи 14.783,67m2.  

 

- У Фaзи 3 предмет измене је: Планирана спратност трговинског објекта “Do It Yourself” 

– DIY је P+1, а планирана укупна БРГП износи 12.103,34м2. Планирано је укидање изградње 

техничког блока 2 укупне БРГП 323,15м2 односно следећих објеката: спринклер станица 

ТР3, резервоар за спринклер 2-РС2, Резервоар за спринклер 3 – РС3, Резервоар за хидрантску 

воду 2 – РХ2, Резервоар за санитарну воду 2 – РВ2, Дизел агрегат ДЕА2 и подземно 

постројење за пречишћавање отпадних вода ППОВ2 за објекат фазе 3. 

У Фази 3: планирана је изградња малопродајног објекта “Do It Yourself” DIY је 

P+1(12.103,34м2). 

Укупнa БРГП зa Фaзу 3 изнoси 12.103,34м2. 

 

-У Фaзи 4 предмет измене је: Уместо изградње једног великог трговинског објекта “Stand 

Alone” – СA, планирана је изградња два мања трговинска објекта “Stand Alone 1”- СA1, 

укупне БРГП 2.460,44м2, и “Stand Alone 2” – СA2 укупне БРГП 550,32m2 са припадајућим 

тротоаром. Укупна БРГП за фазу 4 износи 3.010,76м2, што је за око 570м2 мање у односу 

на претходно решење за које су издати локацијски услови.  

У Фази 4: планирана је изградња малопродајног објекта “Stand Alone 1”- СA1, укупне 

БРГП 2.460,44м2, и “Stand Alone 2” – СA2 укупне БРГП 550,32m2 са припадајућим 

тротоаром.   

Укупнa БРГП зa Фaзу 4 изнoси 3.010,76м2. 

 

-У Фaзи 5 нема измена. Укупнa БРГП зa фaзу 5 изнoси 425,48м2. 

-У Фaзи 6 нема измена. Укупнa БРГП зa фaзу 6 изнoси 303,48м2. 

-У Фaзи 7 предмет измене је: Смањена је БРГП за објекат “Fast food 3”  

У Фази 7: планирана је изградња угоститељског објекта “Fast food 3” – FF3 укупне БРГП 

742,35м2.  

 

Плaнирaнo je дa сe прojeктoвaнe фaзe извoдe у слeдeћeм рeдoслeду: првo сe извoди првa 

фaзa – пaркинг сa прaтeћoм инфрaструктурoм зa цeo кoмплeкс, нaкoн чeгa сe извoдe 

oстaлe фaзe кoje чинe oбjeкти. Рeдoслeд извoђeњa осталих фaзa изгрaдњe ниje мeђусoбнo 
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услoвљeн, тaкo дa je мoгућe извoдити слeдeћe фaзe нeзaвиснo, или нeкoликo фaзa 

oдjeднoм. 

 

Предмет измена је и у хидротехничким инсталацијама тако што више не постоје два 

ППОВ-а  (ППОВ1 и ППОВ2), већ је све на једном ППОВ, и нема рециклиране кишнице, уместо 

ње се користи санитарна вода.  

Предмет измена на електроенергетским инсталацијама: ТС1 – ФАЗА 1: Pi=276KW; 

Pjm=210kW 

-Укинут објекат ТР2 (топлотна подстаница) са припадајућим потрошачима. 

– Електро пуњачи пребачено на ТС2. Поред раније планираних 21 електричних пуњача 

аутомобила  (Pi=600KW; Pjm=300kW) предвиђена је и уградња 8 Тесла пуњача, тако да је снага 

на тако да је укупна снага на ТС2 за ФАЗУ 1 Pi=1.729KW; Pjm=1.095Kw. Уместо предвиђена 

два мерна места за потребе обрачунског мерења утрошка електричне енергије у ТС1 

предвиђено је само једно мерно место. Измена се односи и на начин грејања и хлађења објекта 

објекта и прелазак на децентрализован систем. Малопродајни објекат  „Strip Mall“ СМ 

(простори и закупаца и заједничке инсталације):Pi=1.650KW; Pjm=1.200kW. Измена се односи 

и на начин грејања и хлађења објекта објекта и прелазак на децентрализован систем. 

Малопродајни објекат    
„Do It Yourself“ DIY (простори и закупаца и заједничке инсталације):Pi=1.570KW; 

Pjm=1.270kW 

Измена се односи и на начин грејања и хлађења објекта објекта и прелазак на децентрализован 

систем. Малопродајни објекат „Stand Alone 1“ SA1 и „Stand Alone 2“ SA2 (простори и закупаца 

и заједничке инсталације): Pi=432kW; Pjm=387kW 
Предмет измена у термотехничким инсталацијама:  

За производњу топлотне и расхладне енергије, предвиђене су засебне ВРФ јединице у верзији 

топлотне пумпе ваздух-ваздух, за сваки локал посебно.  

Предвиђена је климатизација касетним ВРФ апаратима у свим локацима и већим магацинима. 

Касетни апарати ће бити испоручени у комплету са термостатима-управљачким јединицама. 

Цевна мрежа од бакарних цеви се води под плафоном. Предвиђено је облагање изоловање цевне 

мреже са изолацијом са парном браном. За производњу топлотне и расхладне енергије 

предвиђене су две топлотне пумпе ваздух-вода јединице. 

Предмет измена спринклер инсталација: Укинута је спринклер станица и резервоари у 

оквиру техничког блока 2, Спринклер инсталација објекта „Do It Yourself“ DIY повезује се на 

технички блок 1. 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И УРЕЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

Намена: Предметна катастарска парцела 210/31 КО Зуце која чини ГП3, налази се у блоку 1 у 

зони К1 – намењеној посебним пословним комплексима. Посебни пословни комплекси, као 

вишефункционални комплекси са доминантном комерцијалном наменом су планирани у 

блоку 1. Такви објекти и комплекси су примарно у функцији трговине:  велика малопродаја и 

велепродаја  - дистрибутивни центри, хипермаркети, тржни центри, шопинг молови и сл.   

Поред примарних, ови објекти и комплекси могу садржати и друге садржаје комерцијалних 

делатности, као што су: пословање, администрација, угоститељски и услужни садржаји, 

комерцијални видови забавних, спортских и рекреативних активности,  садржаји из области 

културе и др.  

Компатибилне намене у овој зони могу бити: спортски објекти и комплекси и саобраћајни 

објекти и комплекси и саобраћајни објекти и терминали.На нивоу појединачне грађевинске 

парцеле ове компатибилне намене могу бити и једине. 

У оквиру ове зоне могу се наћи и станице за снабдевање горивом за потребе интерног 

коришћења (за сопствене потребе). У оквиру ове зоне могу се наћи и станице за снабдевање 

горивом намењене за јавно коришћење. 

У овој зони су забрањене делатности у којима се ради са расутим, запаљивим и експлозивним 

материјалима и секундарним сировинама, складиштење грађе и материјала на отвореном и сл. 

За све компатибилне намене важе исти основни урбанистички параметри и услови градње као 

за основну намену, осим у случају изградње станица за снабдевање горивом за која се 

примењују правила изградње која су дефинисана у поглављу Г.2.4. – „Посебна правила грађења 

за станице за снабдевање горивом“. 
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Објекти се планирају са следећим параметрима: 

Однос основне и компатибилне делатности: 100% : 0% до 70% : 30%  Заступљеност 

пословног становања максимално до 1% од укупно планиране БРГП свих објеката на 

грађевинској парцели 

Број објеката на парцели: На једној грађевинској парцели могућа је изградња једног или више 

слободностојећих објеката који представљају јединствен функционално-естетски комплекс. 

Индекс заузетости парцеле: ''З'' = макс. 50% 

Подземни индекс заузетости парцеле: макс 70% 

Индекс изграђености: ''И'' = макс. 1,5   

Висина објекта: макс 24м  

Технолошки елементи објекта (грађевине или опрема у којима се одвија неки радни процес без 

боравка људи у њима: димњаци, торњеви, силоси и други елементи технологије који има 

повећану висину у односу на основне на основне просторе за рад) могу премашити максималну 

дозвољену висину објекта у мери која је неопходна за њихово функционисање.   

Висина рекламног стуба/торња: макс. 45м 

Кота приземља: дефинисати у зависности од намене и технолошке организације објекта, али 

она не може бити нижа од коте коначно уређеног и нивелисаног терена око основног габарита 

објекта.Уколико се планира пословање у приземљу објекта, ниво приземља може бити макс 

0,20м виши од коте тротоара (приступне јавне саобраћајнице). 

Спратност објекта: дефинише се бројем надземних етажа уз услов да се не премаше прописана 

маскимална висинска регулација и максимални индекс изграђености. Спратне висине 

применити у складу са планираном наменом. 

Хоризонтална регулација:  

Према улици У1 грађевинска линија је на растојању 10м од регулационе линије. Према 

приступној саобраћајници  - ГП2 грађевинска линија је на растојању 8м од фронта 

парцеле.Растојање објекта/објеката од бочне и задње границе парцеле је минимум ½ висине 

објекта. 

Изузетак од овог правила када објекти могу да се поставе на бочну и/или задњу границу 

грађевинске парцеле, је само у случају када се гради јединствена урбанистичко/архитектонска 

целина на више грађевинских парцела. 

Објекте поставити на или у оквиру дозвољених грађевинских линија.Ни један део ни једног 

објекта не може прелазити дозвољене грађевинске линије.Планиране комплексе формирати 

тако да се репрезентативни објекти лоцирају према улици а мање атрактивни (производни, 

помоћни) у дубини парцеле. 

Међусобно растојање између објеката на истој грађевинској парцели је минимум ½ висине 

вишег објекта, осим за производне објекте за које нема услова за међусобно растојање, већ оно 

зависи од технолошке функције објекта и услова противпожарне заштите. 

Подземна грађевинска линија се може поклапати са регулационом линијом, али мора бити 

удаљена мин 3,0м од граница суседних парцела. Изузетак од овог правила је подземна 

грађевинска линија према железничкој прузи где се подземна и надземна грађевинска линија 

поклапају. 

У простору између регулационе и грађевинске линије могу се постављати техничко-

технолошки објекти као што су: трафостанице и мерно регулационе станице, портирнице, 

надстрешнице, простори за одлагање смећа, рекламни стуб/торањ, билборд панои, точећа 

места, резервоари и сл. Њихово минимално растојање од регулационе линије износи 3,0м а ни 

један њихов део не може прелазити регулациону линију. Изузетно, техничко-технолошки 

објекти као што су трафостанице и мернорегулационе станице се могу поставити на 

регулациону линију уколико се за њих формира посебна парцела.Изузетак од овог правила је 

простор који се налази у зони забрањене изградње (инфраструктурни појас – зона до 25м). 

Зоне заштите у оквиру површина остале намене: 

У оквиру површина за остале намене, спроведене су (дефинисањем грађевинских линија, кроз 

посебна правила грађења и смернице за спровођење) следеће зоне заштите:  

-Зона забрањене изградње објеката: У зони заштите железничке инфраструктуре – 

инфраструктурни појас – зона до 25м рачунајући од осе крајњег колосека, 

-Зона забрањене изградње објеката са повећаним ризиком од експлозије: У зони заштите 

железничке инфраструктуре – заштитни пружни појас – зона до 50м рачунајући од осе крајњег 

колосека, 



6 

 

-Зона коришћења/изградње под посебним условима: У зони заштите железничке 

инфраструктуре – заштитни пружни појас – зона до 100м рачунајући од осе крајњег колосека, 

У зони забране изградње објеката у зони заштите железничке инфраструктуре - 

инфраструктурни појас, у појасу између грађевинске и регулационе линије, забрањено је 

постављање техничко технолошких објеката као што су: трафостанице, мернорегулационе 

станице, портирнице, надстрешнице, простори за одлагање смећа, рекламни стуб/торањ, 

билборд панои и сл.технолошки елементи. У инфраструктурном појасу могу се постављати 

каблови, електрични водови ниског напона за осветљавање, канализације и цевоводи и други 

водови на основу издате сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми 

решења. У овом појасу је могућа изградња објеката нискоградње - саобраћајница, паркинга и 

манипулативних површина, као и уређење зелених површина. Није дозвољена садња високог 

дрвећа, постављање знакова, извора јаке светлости или било којих предмета и справа које бојом, 

обликом или светлошћу смањују видљивост железничких сигнала или које могу довести у 

забуну раднике у вези значења сигналних знакова. У инфраструктурном појасу забрањено је 

свако одлагање отпада.  

Подрумски и сутеренски простори могу бити намењени свим планираним делатностима али се 

не могу користити у функцији пословног становања. 

Фазност: могућа је фазна реализација објеката на грађевинској парцели, према потреби и 

динамици функционисања, под условом да свака фаза представља заокружену функционалну 

целину (обухвата и реализацију одговарајућег броја паркинг места и потребне пратеће објекте 

типа: трафостанице, мерно-регулационе станице, трајна или прерлазна решења напајања 

објекта потребним инсталацијама и сл.). 

Функционално-технички елементи и обликовање: Функције и садржаје на парцели 

организовати тако да не угрожавају суседне намене и да се максимално искористе природне 

карактеристике локације.Све потребне техничко-технолошке, урбанистичке и организационе 

мере заштите животне средине морају се спровести у оквиру грађевинске парцеле.Саставни део 

техничке документације је и Елаборат енергетске ефикасности.Архитектонски израз 

појединачних објеката мора бити у складу са наменом, карактером и временом у коме објекат 

настаје и савременим тенденцијама у пројектовању и изградњи ових објеката.Обликовање 

фасаде, избор и примена грађевинског материјала, архитектонски елементи и детаљи, треба да 

допринесу успостављању савремених урбаних вредности предметног подручја.Формирање 

геометрије крова зависи од целокупног архитектонског израза објекта. 

Саобраћајни услови: Регулациону линију преузети из Плана детаљне регулације за зону 

комерцијалних и привредних садржаја дуж Аутопута Београд-Ниш, јужно од наплатне рампе 

Бубањ поток, Градске општине Вождовац и Гроцка – Целина 1 („Сл.лист града Београда“ број 

75/13, 08/14). Могуће је пројектовати један двосмерни колски приступ предметној кат. парцели 

са планом предвиђене саобраћајнице У1 у зони кружног тока К2. Како приступни пут ГП2 није 

део јавне саобраћајне површине, са становишта протока и безбедности саобраћаја, могуће је 

остварири колски приступ са овог пута на саобраћајницу У1, преко постојећег прикључка у 

зони кружног тока К3. При обезбеђивању колског приступа индиректно (преко парцеле 

приступног пута) морају бити испуњени сви законски услови за то (власништво и/или 

сагласност власника исте). Број потребних паркинг места одредити према нормативу 1ПМ на 

66 м2 БРГП за трговину; 1ПМ на  80 м2 БРГП пословања, 1ПМ на 2 стола са по четири столице, 

магацин 1пм на 100м2 БРГП или 3 запослена.На парцелама где се планирају објекти за јавно 

коришћење, минимално 5% од укупног броја паркинг места за путничка возила, обезбедити за 

особе са специјалним потребама.Ова паркинг места лоцирати у близини вертикалних 

комуникацијаа или улаза/излаза у објекте. Све радити у складу са условима Секретаријата за 

саобраћај, Сектор за планску документацију, Одељење за планску документацију IV-08 Бр. 

344.5-578/2020 од 28.09.2020.године  

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ: 

Водовод: Комплетне инсталације водовода и канализације целог комплекса ће се извести у 

фази 1, а кроз остале фазе ће се вршити само повезивање будућих објеката на комуналну 

инсфраструктуру комплекса. Водоводна мрежа на овом подручју припада III висинској зони 

београдског водоводног система, са радним притисцима у мрежи 8-9 бара (пројектовани 

притисак је 6 бара). Коте терена на овом подручју износе око 110mnm. Прикључење „Ikea Retail 

park Beograd“ могуће је остварити на планирани цевовод Ø250mm у планираној саобраћајници 

У1.  За покретање иницијативе за пројектовање и извођење нове водоводне мреже, можете да 
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се обратите  Дирекцији за грађевинеко земљиште и изградњу Београда, у чијој је надлежности 

покретање поступка за израду пројекта и изградња водовода у јавним површинама.  Пројектом  

предвидети нови водоводну мрежу у саобраћајници У1,  која је паралелна са ауто путем 

Београд - Ниш од кружног тока 3 до кружног тока 2 у складу са ПДР-ом,  пројектном 

документацијом, постојећим стањем  и што повољнијим хидротехничким решењем. Везу 

пројектованог цевовода остварити у постојећем шахту У1К1-0. Реализација прикључка ће бити 

могућа када се водоводна мрежа пројектује, изведе и Пројекат изведеног стања преда ЈКП 

"БВК". Димензије прикључака одредити хидрауличким прорачуном што рационалније у складу 

са потребама за водом, максимални пречник са пројектованог цевовода Ø250mm је Ø200mm. 

Пројекат водовода, односно пречник прикључака и број водомера, усагласити са пројектованим 

мерама заштите од пожара.  Предвидети раздвојене унутрашње инсталације и посебне главне 

водомере за различите категорије потрошње и различите функционалне и корисничке целине 

(за санитарну воду, против пожарну воду, топлотну подстаницу, заливање...).   

Све радити према условима ЈКП „Београдски водовод и канализација“- за водовод, број В-

973/2019 од 22.09.2020. године. 

Канализација: Комплетне инсталације водовода и канализације целог комплекса ће се извести 

у фази 1, а кроз остале   фазе ће се вршити само повезивање будућих објеката на комуналну 

инсфраструктуру комплекса. Санитарна канализација целог комплекса ће ићи на постројење за 

пречишћавање отпадних вода ППОВ.Претпостављени долазни дотокотпадне воде на ППОВ 

износи 35.73 l/s у тренутку максималне оптерећености. Постројења ће морати да задовоље 

квалитет пречишћене воде на квалитет II класе за испуштање у отворене водотокове. Траса 

испуста иде у саобраћајницу У1 до финалног реципијента - Завојничка река. Прикључна цев је 

ДН200мм у заштитној полиестарској цеви ДН300мм испод саобраћајнице У1. Замашћена 

отпадна вода из свих угоститељских објеката, се обавезно пре испуштања у спољну интерну 

санитарну канализацију Комплекса, мора третирати одговарајућим сепараторима масти.  

Кишна вода са кровова објекта, кишна вода са асфалтних и бетонских површина (третирана 

сепараторима уља и бензина) и кишна вода са зелених површина ће се пре испуштања у 

Завојничку реку скупљају у ретензију кишних вода (корисне запремине 1500 m3). Кишна 

отпадна вода са платоа и интерних саобраћајница ће се пре упуштања у ретензију (одакле ће се 

препумпавати у реципијент – Завојничка река) третирати адекватним сепараторима уља и 

бензина. Претпостављена комплетна количина кишне воде која ће дотицати у ретензију : 

1825.96 l/s , а дозирано препумпавање у регулисано корито Завојничке реке ће бити 800 l/s (0.8 

m3/s). Разлика између дотока воде и контролисаног испуштања ће се ретензирати и касније 

препумпавати. Део кишне воде са брда (према прузи) на југозападу парцеле, Q = 226 l/s ће се 

прикупљати пројектованим ободним каналом, и одводити у финални реципијент - Завојничку 

реку. Прикључење отвореног ободног канала се врши зацевљењемкроз саобраћајницуУ1 и 

изласком у Завојничку реку. Прикључак је ДН 600мм у заштитној полиестерској цевиДН800мм.  

На широј локацији не постоји градска канализациона мрежа. Услове за упуштање отпадних 

вода у отворене водотоке потребно је прибавити од надлежне Водопривредне организације. 

Према важећем Генералном решењу београдске канализације, предметно подручје припада 

територији Болечког градског канализационог система, који још увек није заснован, где је 

планирано каналисање по сепарационом принципу. Планом детаљне регулације за зону 

комерцијалних и привредних садржаја дуж Аутопута Београд – Ниш, јужно од наплатне рампе 

Бубањ поток, ГО Вождовац и Гроцка целина 1 ("Сл. лист града Београда", бр. 75/13), по коме 

је планирана фекална и кишна канализација: за фекалне воде  - фекални колектор који је 

трасиран у коловозу јавне саобраћајнице У1, фекални канали мин Ø250mm дуж свих 

саобраћајница, за кишне воде дуж свих саобраћајница мин Ø300mm. За потребе изградње дела 

саобраћајнице У1 са припадајућом инфраструктуром на катастарској парцели 202/1 КО Зуце 

која чини грађевинску парцелу ЈС.У1в и на делу катастарске парцеле 210/29 КО Зуце која чини 

део грађевинске парцеле ЈС.У1г издати су услови канализације у оквиру обједињене процедуре 

бр. ROP-BGDU-10590-LOC-1/2019, под бр. К-299/2019, од 20.05.2019.године.  

За покретање иницијативе за пројектовање и извођење фекалне и кишне канализационе мреже 

можете да се обратите Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП. 

Непосредни реципијент за кишне воде са предметног подручја је Завојничка река са својим 

притокама, а за фекалне воде је планирани фекални колектор у долини Завојничке реке. 

Пројекaт урадити  у складу са хидротехничким и новим саобраћајним решењем, а у свему према 

важећим планским актима, техничким прописима и стандардима. Усаглашавање пројекта 
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хидротехничких инсталација предметног објекта са пројектном документацијом спољне 

канализационе мреже и пројектне документације комплекса, остаје обавеза инвеститора. 
Пројектно решење ускладити и са фазама изградње комплекса. 

Све радити према условима ЈКП „Београдски водовод и канализација“- за канализацију, број 

К-741/2019 од 30.09.2020. године. 

ТТ мрежа: Постојећа тк мрежа у надлежности одржавања Телеком Србија, која је 

оријентационо уцртана на ситуацији у прилогу, изведена је кабловима положеним у тк 

канализацију, а корисници су преко унутрашњих извода повезани са тк мрежом.Изградњу тк 

мреже за прикључење предметних објеката и пратећих просторија радити према условима 

„Телеком Србија“ а.д. број 325286/2-2019 од 24.07.2019. године и обавештења број 286277/2-

2020 од 24.09.2020.године; 

Електро мрежа: Изградња објекта није могућа без испуњења додатних услова: 

1.Закључивање уговора  успостављању службености између власника послужног добра и 

имаоца јавног овлашћења "ЕПС дистрибуција"д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција 

Баново Брдо ради постављања и приступа електроенергетским објектима на парцели власника 

послужног добра.2.Закључивање уговора о изради инвестиционо-техничке документације 

између инвеститора и имаоца јавних овлашћења "ЕПС дистрибуција"д.о.о. Београд, Огранак 

Електродистрибуција Баново Брдо ради решавања имовинско-правних односа и остале 

документације у складу са Законом, за изградњу електродистрибутивне мреже ван или у 

обухвату важећег планског документа.3.У моменту издавања услова не постоји изграђена 

инфраструктура потребног капацитета на предметном локалитету.Да би се омогућило 

прикључење објекта на дистрибутивни систем елелктричне енергије потребно је изградити 

следећу електродистрибутивну мрежу: Након уклапања другог енергетског трансформатора ТС 

110/10kV „Калуђерица“, у мрежу 10Kv, напајање постојеће ТС 10/0,4Kv, „ИКЕА СРБИЈА“ 

БУБАЊ ПОТОК (рег.бр.V-2343) „пребацити“ на будући 10 kV кабловски вод, веза ТС110/10kV 

„Калуђерица“ и будуће ТС 110/10kV, условљен према Условима за пројектовање и прикључење 

ROP/BGDU/16751/LOCH-3/2019 (наш број 72/19, 5427/19 од 15.11.2019.), чиме ће се постојећи 

10kV кабловски вод растеретити и омогућити прикључење предметног објекта.Услови за 

изградњу недостајуће инфраструктуре, прикључка и пројектовање дати су у условима "ЕПС 

дистрибуција Београд" Број: 01110, НС, 81110, СЖ, 44/14, 3515-5/19 од 16.10.2020.године. Уз 

услове достављен је и Уговор о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем 

електричне енергије са "ЕПС дистрибуција Београд" Деловодни број: 81.1.1.0.-D.08.02.-

53231/2-2020, Број: 81110, ИС,44/14,3515-5/19 од 16.10.2020.године, достављен кроз систем 

обједињене процедуре, а у складу са условима "ЕПС дистрибуција Београд". 

Правила и услови за евакуацију отпада: за евакуацију комуналног отпада планираног 

објекта, неопходно је набавити металне контејнере, запремине 1100 литара и габаритних 

димензија 1,37 x 1,20 x 1,45 м, у броју који се одређује помоћу норматива: 1 контејнер на 800 

м2 корисне површине сваког објекта појединачно, а затим и одреди место за њихово 

постављање.За смештај контејнера, потребно је избетонирати платое, изградити нише или 

посебне боксеве у оквиру граница комплекса, уз интерну саобраћајницу и у непосредној 

близини објеката којима припадају. У циљу ефикасније организације простора , за депоновање 

смећа из објеката „Retail parka“ , могу се набавити прес-контејнери запремине 5m³ са снагом 

пресе 1:5 и димензијама: 3,78×1,90×1,65m. Сваки прес-контејнер поменутих карактеристика 

мења око 25 контејнера запремине 1100 литара па, у складу са тим, треба одредити њихов 

потребан број. Сви они морају бити прикључени на ел. напон, обележени ознаком припадности 

предметним објектима, набавља их такође инвеститор и сервисира по потреби. Прес-контејнери 

могу бити постављени на слободној површини, уз поштовање прописа за прилаз.Пројекат 

радити у складу са условима ЈКП „Градска чистоћа“ број 14361 од 16.09.2020. године. 

 

ОГРАНИЧАВАЈУЋИ УСЛОВИ: 

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор доставља: 

 

1. Уговор са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП о изградњи 

дела улице У1 и кружне раскрснице К2 са припадајућом инфраструктуром фекалне и 

кишне канализације и водоводне мреже, а у свему према Плану детаљне регулације за 

зону комерцијалних и привредних садржаја дуж Аутопута Београд- Ниш, јужно од 

наплатне рампе Бубањ поток, Градске општине Вождовац и Гроцка – Целина 1 (“Сл. лист 
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града Београда” бр. 75/13, 08/14), планираном идејном решењу и условима ЈКП 

„Београдски водовод и канализација“- за канализацију, број К-741/2020 од 30.09.2020. 

године и за водовод број В-973/2020 од 22.09.2020. године. 

2.Инвеститор је у обавези да, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе 

или другог акта којим се одобрава изградња комплекса „Ikea Retail park” и 

реконструкција постојећег паркинга, поднесе надлежном органу за заштиту животне 

средине захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну 

средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Службени 

гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), а према Решењу о утврђивању мера и услова заштите 

животне средине издатим од Секретаријата за заштиту животне средине под V-04 број: 

501.2-268/2020 од 29.09.2020.године. 

3.Уговор са "ЕПС дистрибуција"д.о.о. Београд о изградњи недостајуће инфраструктуре 

према условима за пројектовање и прикључење издатих од условима "ЕПС дистрибуција 

Београд" Деловодни број: 81.1.1.0.-D.08.02.-53231/2-2020, Број: 81110, ИС,44/14,3515-5/19 

од 16.10.2020.године. 

4. Инвеститор је у обавези да се, у поступку пројектовања и изградње бунара и њихове 

експлоатације, а у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима 

(„Службени гласник РС“, бр. 101/15 и 95/18), достави Решење о одобрењу за геолошка 

истраживања, односно Решење о одобрењу за експлоатацију резерви минералних 

сировина и геотермалних ресурса издато од стране Министарства рударства и енергетике, 

а на основу израђеног Елабората о ресурсима и резервама подземних вода, све према 

условима Секретаријата за заштиту животне средине под V-04 број: 501.2-268/2020 од 

29.09.2020.године. 

 

Уз захтев за издавање употребнe дозволe потребно је доставити Сагласност Министарства 

рударства и енергетике (Решење министарства надлежног за послове геолошких 

истраживања о утврђеним и разврстаним резервама подземних вода, нa oснoву eлaбoрaтa 

или другoг дoкумeнтa oвлaшћeнoг прaвнoг лицa о количини и квалитету воде која се 

захвата, израђен на основу претходних истраживања спроведених од стране овлашћеног 

правног лица током најмање једне хидролошке године) за извођење примењених 

хидрогеолошких истраживања за потребе снабдевања техничком водом.   

 

По завршетку изградње објеката и техничког прегледа објеката, инвеститор је у обавези 

да се обрати Јавном водопривредном предузећу, са захтевом за издавање водне дозволе.  

 

ПОСЕБНИ   УСЛОВИ: 

Инжењерско-геолошки услови: Пројектну документацију урадити у складу са Закона о 

рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", број 101/15).  

Услови за неометано кретање хендикепираних лица: пројектна документација мора бити у 

складу са Законом о планирању и изградњи, као и са Правилником о техничким стандардима 

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

приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (''Сл. гласник РС''бр. 22/15).  

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ: 

Заштита од пожара: Инвеститор је у обавези да у фази пројектовања и изградње предметних 

објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима примени  мере заштите од 

пожара утврђене законима, техничким прописима, стандардима и другима актима којима је 

уређена област заштитие од пожара.Пројекат урадити у складу са условима у погледу мера 

заштите од пожара Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа 

за ванредне ситуације у Београду, под 09/7 број 217-606/2020 од 24.09.2020.године. 

Према Обавештењу Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа 

за ванредне ситуације у Београду, издатим под 09/7 број 217.2-96/2020 од 24.09.2020.године: 

„Прегледом Вашег поднеска и Прилога 11 из приложеног идејног решења израђеног од „Dizajn 

arhitektura“д.о.о.,установљено је да се предвиђа постављање дизел електричних агрегата са 

уградним резервоарима дизел горива, количие мање од 2000л, а која ће служити за дневно 

напајање потрошача.Потребно је да се приликом смештаја и држања дизел горива за погонске 

потребе, придржавате одредаба Правилника о смештају и држању уља за ложење („Сл.лист 
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СФРЈ“, бр.45/67) сходно одредама тачке 1.2 истог правилника.Обзиром да се према 

приложеним карактеристикама ова врста резервоара може сврстати у групу погонских 

(дневних) резервоара сходно одредбама тачке 3.7 поменутог правилника, обавештавамо Вас да 

је за предметну интервенцију потребно прибавити услове у погледу мера заштите од пожара и 

експлозија у складу са чл. 16 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15 

и 114/15), док услове за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија 

у складу са чл.16 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15 и 114/15), 

није потребно прибављати. Достављеним Прилогом 11 из приложеног идејног решења 

израђеним од „Dizajn arhitektura“ д.о.о., нису обрађени евентуална новопројектована или 

постојећа постројења и објекти за складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих 

гасова, а за које је у складу са чланом 6. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим 

гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15) прописано прибављање услова за изградњу и безбедно 

постављање објеката, односно локације за безбедно постављање објеката.Уколико се 

предвиђа реконструкција или изградња поменутих постројења и објеката, морају се 

прибавити услови за изградњу и безбедно постављање објеката односно локација за 

изградњу и безбедно постављање објеката од стране подручне јединице органа надлежног 

за заштиту од пожара у складу са одредбама чл.6 и 7 Закона о запаљивим и горивим 

течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15) и одредбама чл.16 став1 

Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15 i 115/20), као и услове у 

погледу мера заштите од пожара у складу са одредбама чл.20 став 2 исте Уредбе“. 

Заштита животне средине: Пројектовање и изградњу/инсталацију експлоатационих бунара и 

топлотних пумпи као енергетског извора грејања/хлађења, извести у складу са важећим 

техничким нормативима и стандардима прописаним за изградњу и коришћење ове врсте 

објеката; обезбедити несметано функцонисање истих;  

Инвеститор је у обавези да се, у поступку пројектовања и изградње бунара и њихове 

експлоатације, а у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима 

(„Службени гласник РС“, бр. 101/15 и 95/18), обрати органу надлежном за послове геологије 

ради:  

− прибављања Решења о одобрењу за геолошка истраживања,  

− прибављања Решења о одобрењу за експлоатацију резерви минералних сировина и 

геотермалних ресурса,  

− утврђивања истражених ресурса и резерви минералних сировина и подземних вода, а на 

основу израђеног Елабората о ресурсима и резервама подземних вода;  

Све радити према Решењу о утврђивању мера и услова заштите животне средине, Секретаријата 

за заштиту животне средине под V-04 број: 501.2-268/2020 од 29.09.2020.године. 

Водни услови: Водни услови су евидентирани у Уписник водних услова за водно подручје 

Дунав, под редним бројем 567 од 28.09.2020. године. Инвеститор је у обавези да реши 

имовинско-правне односе, на предметној катастарској парцели у зони изградње за ангажовање 

земљишта. При планирању и изградњи обезбедити заштиту објекта од подземних и 

атмосферских вода. Коте насипања терена морају да буду усклађене са нивелационим 

решењима саобраћајница; При изради детаљног ситуационог плана, обавезно снимити и 

приказати појас приобалног земљишта поред Завојничке реке у зони планираних објеката 

инфраструктуре. Сва планирана решења морају да буду усклађена са пројектом регулације 

Завојничке реке, чија решења су имплементирана у важећи ПДР предметног подручја; За 

локацију предметног комплекса предвидети техничко решење за снабдевање водом 

прикључком на јавни водовод према условима ЈКП „Београдски водовод и канализација“;  

Извршити индентификацију (биланс) свих отпадних вода и материја, које настају на 

предметном комплексу са пратећим садржајима, по очекиваним количинама и квалитету за 

одређено временско трајање; Предвидети сепарациони систем канализације за санитарно-

фекалне и  атмосферске воде; Санитарно-фекалне отпадне воде из комплекса прикупити 

посебним системом канализације и евакуисати до постројења за пречишћавање отпадних вода 

са ефектима пречишћавања који гарантују задовољавање критеријума прописаним за очување 

квалитативних карактеристика реципијента водотока Завојничка река;  За технолошке отпадне 

воде (воде из ресторана) које  су оптерећене таложним и суспендованим материјама, мастима и 

уљима као и другим органским материјама, предвидети одговарајући предтретман на 
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таложнику за механичке нечистоће и сепаратору масти и уља, пре спровођења на постројење за 

пречишћавање отпадних вода и упуштања у реципијент Завојничку реку. Квалитет вода на 

испусту мора да задовољи прописане услове. Предвидети да се чишћење садржаја из таложника 

и сепаратора врши од стране овлашћеног правног лица; За атмосферске воде које су загађене-

зауљене (са манипулативних и саобраћајних површина и паркинга, од прања и чишћења и сл.), 

предвидети одговарајући третман на таложнику за механичке нечистоће и сепаратору за уља и 

бензине, пре спровођења у ретензију и упуштања у реципијент Завојничку реку. Квалитет вода 

на испусту мора да задовољи прописане услове. Предвидети да се чишћење садржаја из 

таложника и сепаратора врши од старне овлашћеног правног лица; Техничком документацијом 

предвидети да се атмосферске воде са условно чистих површина (кровови, настрешнице и друге 

некомуникацијске површине) могу испустити без претходног третмана у околне зелене 

површине или реципијент – водоток Завојничка река; Планирану ретензију која служи за пријем 

атмосферских вода које ће се користити за заливање зелених површина и испирање тоалета 

димензионисати на меродавну рачунску кишу на предметној локацији у складу са важећим 

прописима и актима; Пројектованим методама пречишћавања омогућити ефикасан рад 

постројења којим ће се гарантовати квалитет пречишћених и испуштених вода које неће 

угрозити прописан квалитет реципијента водотока Завојничка река. 

Надлежни орган који издаје грађевинску дозволу, у обавези је да је заједно са пројектом 

за грађевинску дозволу достави Јавном водопривредном предузећу, ради утврђивања 

усклађености техничке документације са издатим водним условима.  

По завршетку изградње објеката и техничког прегледа објеката, инвеститор је у обавези 

да се обрати Јавном водопривредном предузећу, са захтевом за издавање водне дозволе.  

Најближи водоток планираном објекту „Ikea Retail park Beograd“ са пратећим садржајима  на 

катастарској парцели број 210/31 КО Зуце, Градска општина Вождовац – град Београд је 

Завојничка река (водоток II реда, сходно Одлуци о утврђивању Пописа вода првог реда „Сл. 

гласник РС“, број 83/2010). Радови на регулацији Завојничке реке и Глађевачког потока 

изведени су у саставу уређења грађевинског земљишта у обухвату предметног Плана детаљне 

регулације. Сви елементи регулације предметних водотокова су имплементирани у План 

детаљне регулације. Обзиром да још није изграђена фекална канализација, предвиђено је 

привремено решење којим се пречишћене отпадне воде могу упуститити у реципијент 

Завојничку реку уз услов да се обезбеди пречишћавање свих вода којим ће се поштовати да 

ниво квалитета пречишћених вода бити у границама дозвољених емисија у воде. Предметна 

парцела налази се на око 24 m удаљености од Завојничке реке. Уз западну границу парцеле, 

пројектован је канал за скупљање и одвођење површинске воде, као наставак на канал са 

суседне парцеле ГП1, тј паркинга робне куће „ИКЕА“. Основна функција канала је да одводи 

воду са суседног брда на западној страни локације контролисано до Завојничке реке. Канал за 

одводњавање површинске воде је пројектован као отворени, обликован у земљи, са почетком у 

постојећем насипу ИКЕА робне куће и изливом у Завојничку реку, кроз планирани канал испод 

новопројектоване улице У1. Канал је испланиран тако да не прелази регулациону линију 

парцеле. 

При дефинисању водних услова из диспозитива имали су се у виду претходно издати водни 

услови за изградњу саобраћајнице У1 са припадајаћум инфраструктуром, регулацију 

Завојничке реке и израду ПДР за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж аутопута 

Београд – Ниш јужно од наплатне рампе Бубањ Поток, Градске општине Вождовац и Гроцка, 

Целина 1 (,,Сл. лист града Београда'', број 75/13). У складу са чл.118. Закона о водама („Сл. 

гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18), по службеној дужности, ЈВП „Србијаводе“ је 

прибавило Мишљење Министарства заштите животне средине „Агенција за заштиту животне 

средине“, бр. 325-05-0001/307/2020-02 од 22.09.2020. године. Сходно условима из диспозитива 

Водних услова: 4.1.-4.28. Техничка документација треба да буде на нивоу пројекта за 

грађевинску дозволу у складу са одредбама Закона о водама (''Сл. гласник РС'', број 30/2010, 

93/2012, 101/16 и 95/18), Стратегијом управљања водама на територији републике Србије (''Сл. 

гласник РС'', број 3/2017), и Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 

81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука 

УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19 и 09/20) са тим да се у свему 

поштују дати водни услови.   

Све радити у складу са Водним условима ЈВП „Србијаводе“ Број: 7390/3 од 28.09.2020.године. 
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Р Е П У Б Л И К А    С Р Б И Ј А         

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА                            

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 
Одељење за велике инвестиције 

Краљице Марије 1 

ROP-BGDU-14857-LOCH-3/2019  

Инт.бр. IX-20 број 350-14857/2019 
19.12.2019. 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, Одељење за велике инвестиције, поступајући 

по захтеву „ИКЕА Србија“ д.о.о. из Београда, Ул. Астрид Линдгрен бр.11,  поднетим преко 

пуномоћника Д.А. – „Дизајн архитектура“ д.о.о. из Београда, ул.Гандијева бр.169, чије је 

овлашћено лице Југослав Јањић, на основу члана 8ђ, чл. 53а и 56 Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-У, 24/10, 121/12, 42/13-УС, 50/13-

УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/2018), члана 19, став 1, Закон о изменама и допунама Закона 

о планирању и изградњи (Сл. гласник РС“, број 31/2019), члана. 9 Уредбе о локацијским 

условима („Сл. гласник РС“ бр. 35/15, 114/15 и 117/17), Плана генералне регулације 

грађевинског подручја седишта локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) ("Сл.лист 

града Београда" број 20/16), Плана детаљне регулације за зону комерцијалних и привредних 

садржаја дуж Аутопута Београд- Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ поток, Градске општине 

Вождовац и Гроцка – Целина 1 (“Сл. лист града Београда” бр. 75/13, 08/14) и Пројекта 

препарцелације катастарске парцеле 210/1 КО Зуце – Потврда Секретатијата за урбанизам и 

грађевинске послове, IX-06 број 350.15-323/2018,  и з д а ј е 

 

 

ЛОКАЦИЈСКЕ  УСЛОВЕ 

 

за изградњу трговинског објекта – ИКЕА Ретаил парк Београд (фазе 1 - 7), спратности П, 

П+По и П+1, са 21 фунционалном јединицом,  укупне бруто изграђене површине око 

38.237,64м2, од чега надземно око 37.891,65м2, са укупно 1576 паркинг места, од чега 61 

паркинг место за лица са посебним потребама, 4 паркинг места за електричне аутомобиле, 

4 паркинг места за аутомобиле са приколицом и 4 паркинг места за аутобусе, као и 

реконструкцију постојећег паркинга, на катастарској парцели 210/31 КО Зуце, Београд, 

категорије „Б“, „В“ и „Г“,   класификационе ознаке 123002, 121114, 123001, 121113, 222420, 

125211, 222330, 221420, 125211 и 230201, чије је реализација планирана у 7 фаза: 

 

-У Фази 1 планирана је реконструкција постојећег пaркинга из фaзe 2 рoбнe кућe „ИКEA“ 

(Упoтрeбна дoзвoла ROP-BGDU-22470-IUP-1/2017, инт. бр. IX-20 број: 351.033-76/2017 od 

01.08.2017. године за ИКЕА Робну кућу), a кojи je прojектoм препaрцeлaциje пoстao 

сaстaвни дeo пaрцeлe ГП 3, као и изградња нових паркинг простора, који са 

реконструисаним паркингом обезбеђују потребан број паркинг места за потребе свих 

планираних фаза и  изградња надземних инфрaструктурних oбjeкатa:  

Тeхничкoг блoкa 1, спратности П, укупне БРГП 834,84м2, који чине: Спринклeр стaницa 

1-TР1, Toплoтнa рaсхлaднa пoдстaницa - TР2, Tрaнсфoрмaтoрскa стaницa - TС1, 

Рeзeрвoaр зa спринклeр 1- РС1, Рeзeрвoaр зa хидрaнтску вoду 1 -РХ1, Дизeл aгрeгaт ДEA1 

и пoдзeмнo прoстрojeњe зa прeчишћaвaњe отпадних вoда  ППОВ1 за објекте фаза 1, 2, 4, 

5, 6 и 7,  

Тeхничкoг блoкa 3, спратности П, укупне БРГП 132,89м2, који чине: Tрaнсфoрмaтoрскa 

стaницa TС2, Рeзeрвoaр зa сaнитaрну вoду 1 –РВ1 и Дизeл aгрeгaт ДEA3. 
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Објекат за флотацију – ФЛО, укупне БРГП 77,00м2, изводи се засебно од техничких 

блокова 1 и 3. Овом фазом планирана је и изградња пoдзeмних инфрaструктурних водова 

на које ће се прикључивати планирани објекти у фазама 2-7, колских и пешачких 

интерних саобраћајница за потребе свих планираних фаза, постављање тотема Ретаил 

парк висине 26м, као и уређење насипа и зелених и слободних површина.  

Укупнa БРГП зa фaзу 1 изнoси 1.044.70м2. 

- У Фази 2 планирана је изградња трговинског објекта „Strip Mall“ - SM спратности П, 

укупне БРГП 16.244,78м2, сa припaдajућим трoтoaрoм и издвojeним, слoбoднoстojeћим 

трговинским oбjeктимa спратности П: „Cafe“ CA1 укупне БРГП 176,26м2 и „Trafika“ CA2 

укупне БРГП 69,76м2.   

Укупнa БРГП зa фaзу 2 изнoси 16.490,80м2. 

- У Фaзи 3 планирана је изградња трговинског oбjeктa „Do It Yourself“ DIY, спратности 

По+П, укупне БРГП 15.328,28м2 од чега надземно 14,982.29 м², са припадajућим трoтoaрoм 

и мaнипулaтивнoм сaoбрaћajницoм зa истoвaр рoбe, изградња надземног 

инфрaструктурног oбjeктa - Тeхничког блoка 2 и постављање тотема висине 25м. 

Тeхнички блoк 2, спратности П, укупне БРГП 323,15м2,  чини: спринклeр стaницa TР3, 

Рeзeрвoaр зa спринклeр 2-РС2, Рeзeрвoaр зa спринклeр 3 - РС3, Рeзeрвoaр зa хидрaнтску 

вoду 2 - РХ2, Рeзeрвoaр зa сaнитaрну вoду 2 - РВ2, Дизeл aгрeгaт ДEA2 и пoдзeмнo 

прoстрojeњe зa прeчишћaвaњe отпадних вoда ППОВ2 за објекат фазе 3. Укупнa бруто 

пoвршинa тeхничкoг блoкa изнoси 323.15м2.  

Укупнa БРГП зa фaзу 3 изнoси 15.651,43м2. 

-У Фaзи 4 планирана је изградња трговинског oбjeктa „Stand Alone“- SA, спратности П, 

укупне БРГП 3.578,99м2 сa припрaдajућим трoтoaрoм.  

Укупнa БРГП зa фaзу 4 изнoси 3.578,99м2. 

-У Фaзи 5 планирана је изградња угоститељског oбjeктa „Fast food 1“ - FF1, спрaтнoсти 

П, укупне БРГП 425,48м2 сa припрaдajућим трoтoaрoм и постављање тотема висине 15м.  
Укупнa БРГП зa фaзу 5 изнoси 425,48м2. 

-У Фaзи 6 планирана је изградња угоститељског oбjeктa „Fast food 2“ - FF2, спратности 

П, укупне БРГП 303,48м2 сa припрaдajућим трoтoaрoм и постављање тотема висине 15м.  
Укупнa БРГП зa фaзу 6 изнoси 303,48м2. 

-У Фaзи 7 планирана је изградња угоститељског oбjeктa „Fast food 3“ FF3, спратности 

П+1, укупне бруто изграђене површине 742,73м2 сa припрaдajућим трoтoaрoм  и 

постављање тотема висине 15м.  
Укупнa БРГП зa фaзу 7 изнoси 742,73м2.  

 

Плaнирaнo je дa сe прojeктoвaнe фaзe извoдe у слeдeћeм рeдoслeду: првo сe извoди првa 

фaзa – пaркинг сa прaтeћoм инфрaструктурoм зa цeo кoмплeкс, нaкoн чeгa сe извoдe 

oстaлe фaзe кoje чинe oбjeкти. Рeдoслeд извoђeњa осталих фaзa изгрaдњe ниje мeђусoбнo 

услoвљeн, тaкo дa je мoгућe извoдити слeдeћe фaзe нeзaвиснo, или нeкoликo фaзa 

oдjeднoм. 

 

Катастарска парцела 210/31 КО Зуце је укупне површине 162.271,00 м2 и чини грађевинску 

парцелу ГП3. 

 

Увидом у копију плана парцеле издату од РГЗ-а, Служба за катастар непокретности Савски 

венац, број 952-04-231-9434/2019 од 05.07.2019.године, на катастарској парцели број 210/31 КО 

Зуце, не налазе се изграђени објекти. 

 

Упoтрeбном дoзвoлом ROP-BGDU-22470-IUP-1/2017, инт. бр. IX-20 број: 351.033-76/2017 од 

01.08.2017. године за ИКЕА Робну кућу на кат. парцели 210/1 КО Зуце одобрена је и употреба 

фазе 2 – паркинг површина са 438 паркинг места. Пројектом препарцелације катастарске 

парцеле 210/1 КО Зуце – Потврда Секретатијата за урбанизам и грађевинске послове, IX-06 број 

350.15-323/2018, предметни  паркинг пoстao је сaстaвни дeo пaрцeлe ГП 3 (кат. парцела 210/31 

КО Зуце). Овим локацијским условима планирана је његова реконструкција у функцији 

планиране изградње трговинског објекта – ИКЕА Ретаил парк Београд (фазе 1 - 7). 
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Колски и пешачки приступ парцели ГП3 планиран је: из постојећег дела улицe У1, прeкo 

постојећег кружнoг тoкa К3 и постојеће интeрнe сaoбрaћajницe - ГП2 и прeкo планираног дела 

улице У1 и планираног кружнoг тoкa К2.  

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И УРЕЂЕЊА ИЗ ПЛАНА 

Намена: Предметна катастарска парцела 210/31 КО Зуце која чини ГП3, налази се у блоку 1 у 

зони К1 – намењеној посебним пословним комплексима. Посебни пословни комплекси, као 

вишефункционални комплекси са доминантном комерцијалном наменом су планирани у 

блоку 1. Такви објекти и комплекси су примарно у функцији трговине:  велика малопродаја и 

велепродаја  - дистрибутивни центри, хипермаркети, тржни центри, шопинг молови и сл.   

Поред примарних, ови објекти и комплекси могу садржати и друге садржаје комерцијалних 

делатности, као што су: пословање, администрација, угоститељски и услужни садржаји, 

комерцијални видови забавних, спортских и рекреативних активности,  садржаји из области 

културе и др.  

Компатибилне намене у овој зони могу бити: спортски објекти и комплекси и саобраћајни 

објекти и комплекси и саобраћајни објекти и терминали.На нивоу појединачне грађевинске 

парцеле ове компатибилне намене могу бити и једине. 

У оквиру ове зоне могу се наћи и станице за снабдевање горивом за потребе интерног 

коришћења (за сопствене потребе). У оквиру ове зоне могу се наћи и станице за снабдевање 

горивом намењене за јавно коришћење. 

У овој зони су забрањене делатности у којима се ради са расутим, запаљивим и експлозивним 

материјалима и секундарним сировинама, складиштење грађе и материјала на отвореном и сл. 

За све компатибилне намене важе исти основни урбанистички параметри и услови градње као 

за основну намену, осим у случају изградње станица за снабдевање горивом за која се 

примењују правила изградње која су дефинисана у поглављу Г.2.4. – „Посебна правила грађења 

за станице за снабдевање горивом“. 

Објекти се планирају са следећим параметрима: 

Однос основне и компатибилне делатности: 100% : 0% до 70% : 30%  Заступљеност 

пословног становања максимално до 1% од укупно планиране БРГП свих објеката на 

грађевинској парцели 

Број објеката на парцели: На једној грађевинској парцели могућа је изградња једног или више 

слободностојећих објеката који представљају јединствен функционално-естетски комплекс. 

Индекс заузетости парцеле: ''З'' = макс. 50% 

Подземни индекс заузетости парцеле: макс 70% 

Индекс изграђености: ''И'' = макс. 1,5   

Висина објекта: макс 24м  

Технолошки елементи објекта (грађевине или опрема у којима се одвија неки радни процес без 

боравка људи у њима: димњаци, торњеви, силоси и други елементи технологије који има 

повећану висину у односу на основне на основне просторе за рад) могу премашити максималну 

дозвољену висину објекта у мери која је неопходна за њихово функционисање.   

Висина рекламног стуба/торња: макс. 45м 

Кота приземља: дефинисати у зависности од намене и технолошке организације објекта, али 

она не може бити нижа од коте коначно уређеног и нивелисаног терена око основног габарита 

објекта.Уколико се планира пословање у приземљу објекта, ниво приземља може бити макс 

0,20м виши од коте тротоара (приступне јавне саобраћајнице). 

Спратност објекта: дефинише се бројем надземних етажа уз услов да се не премаше прописана 

маскимална висинска регулација и максимални индекс изграђености. Спратне висине 

применити у складу са планираном наменом. 

Хоризонтална регулација:  

Према улици У1 грађевинска линија је на растојању 10м од регулационе линије. Према 

приступној саобраћајници  - ГП2 грађевинска линија је на растојању 8м од фронта 

парцеле.Растојање објекта/објеката од бочне и задње границе парцеле је минимум ½ висине 

објекта. 

Изузетак од овог правила када објекти могу да се поставе на бочну и/или задњу границу 

грађевинске парцеле, је само у случају када се гради јединствена урбанистичко/архитектонска 

целина на више грађевинских парцела. 
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Објекте поставити на или у оквиру дозвољених грађевинских линија.Ни један део ни једног 

објекта не може прелазити дозвољене грађевинске линије.Планиране комплексе формирати 

тако да се репрезентативни објекти лоцирају према улици а мање атрактивни (производни, 

помоћни) у дубини парцеле. 

Међусобно растојање између објеката на истој грађевинској парцели је минимум ½ висине 

вишег објекта, осим за производне објекте за које нема услова за међусобно растојање, већ оно 

зависи од технолошке функције објекта и услова противпожарне заштите. 

Подземна грађевинска линија се може поклапати са регулационом линијом, али мора бити 

удаљена мин 3,0м од граница суседних парцела. Изузетак од овог правила је подземна 

грађевинска линија према железничкој прузи где се подземна и надземна грађевинска линија 

поклапају. 

У простору између регулационе и грађевинске линије могу се постављати техничко-

технолошки објекти као што су: трафостанице и мернорегулационе станице, портирнице, 

надстрешнице, простори за одлагање смећа, рекламни стуб/торањ, билборд панои, точећа 

места, резервоари и сл. Њихово минимално растојање од регулационе линије износи 3,0м а ни 

један њихов део не може прелазити регулациону линију. Изузетно, техничко-технолошки 

објекти као што су трафостанице и мернорегулационе станице се могу поставити на 

регулациону линију уколико се за њих формира посебна парцела.Изузетак од овог правила је 

простор који се налази у зони забрањене изградње (инфраструктурни појас – зона до 25м). 

Зоне заштите у оквиру површина остале намене: 

У оквиру површина за остале намене, спроведене су (дефинисањем грађевинских линија, кроз 

посебна правила грађења и смернице за спровођење) следеће зоне заштите:  

-Зона забрањене изградње објеката: У зони заштите железничке инфраструктуре – 

инфраструктурни појас – зона до 25м рачунајући од осе крајњег колосека, 

-Зона забрањене изградње објеката са повећаним ризиком од експлозије: У зони заштите 

железничке инфраструктуре – заштитни пружни појас – зона до 50м рачунајући од осе крајњег 

колосека, 

-Зона коришћења/изградње под посебним условима: У зони заштите железничке 

инфраструктуре – заштитни пружни појас – зона до 100м рачунајући од осе крајњег колосека, 

У зони забране изградње објеката у зони заштите железничке инфраструктуре - 

инфраструктурни појас, у појасу између грађевинске и регулационе линије, забрањено је 

постављање техничко технолошких објеката као што су: трафостанице, мернорегулационе 

станице, портирнице, надстрешнице, простори за одлагање смећа, рекламни стуб/торањ, 

билборд панои и сл.технолошки елементи. У инфраструктурном појасу могу се постављати 

каблови, електрични водови ниског напона за осветљавање, канализације и цевоводи и други 

водови на основу издате сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми 

решења. У овом појасу је могућа изградња објеката нискоградње - саобраћајница, паркинга и 

манипулативних површина, као и уређење зелених површина. Није дозвољена садња високог 

дрвећа, постављање знакова, извора јаке светлости или било којих предмета и справа које бојом, 

обликом или светлошћу смањују видљивост железничких сигнала или које могу довести у 

забуну раднике у вези значења сигналних знакова. У инфраструктурном појасу забрањено је 

свако одлагање отпада.  

Подрумски и сутеренски простори могу бити намењени свим планираним делатностима али се 

не могу користити у функцији пословног становања. 

Фазност: могућа је фазна реализација објеката на грађевинској парцели, према потреби и 

динамици функционисања, под условом да свака фаза представља заокружену функционалну 

целину (обухвата и реализацију одговарајућег броја паркинг места и потребне пратеће објекте 

типа: трафостанице, мерно-регулационе станице, трајна или прерлазна решења напајања 

објекта потребним инсталацијама и сл.). 

Функционално-технички елементи и обликовање: Функције и садржаје на парцели 

организовати тако да не угрожавају суседне намене и да се максимално искористе природне 

карактеристике локације.Све потребне техничко-технолошке, урбанистичке и организационе 

мере заштите животне средине морају се спровести у оквиру грађевинске парцеле.Саставни део 

техничке документације је и Елаборат енергетске ефикасности.Архитектонски израз 

појединачних објеката мора бити у складу са наменом, карактером и временом у коме објекат 

настаје и савременим тенденцијама у пројектовању и изградњи ових објеката.Обликовање 

фасаде, избор и примена грађевинског материјала, архитектонски елементи и детаљи, треба да 
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допринесу успостављању савремених урбаних вредности предметног подручја.Формирање 

геометрије крова зависи од целокупног архитектонског израза објекта. 

Зелене и слободне површине: предвидети мин. 15% под незастртим уређеним зеленим 

површинама и озелењини паркинг.Зеленило треба да прати карактер и функцију објеката, што 

резултира репрезентативним партерним решењем свих главних улаза уз коришћење високо 

декоративних врста, као и учешће четинара и зимзеленог шибља. У композиционом смислу 

површине треба да буду геометријски обликованме бордурама и живим оградама, а преостали 

рубни делови комплекса обрађени у слободном стилу и инкорпорирани у постојећи пејзаж. У 

складу са саобраћајним решењем комплекса, уз саобраћајнице и паркинге формирати дрвореде 

(у оквиру зелених трака, касета и сл.). Дрвореди на паркинзима се планирају од средњих 

лишћара са наизменичним смењивањем врста које се карактеришу ефектним фенофазама 

листања, цветања и плодоношења. Могућа је примена следећих врста: мукиња, брекиња, 

сибирски брест, украсни глог, керлеутерија, кугласти багрем, кугласти млеч, каталпа, 

ликвидамбар.Допуну техничке документације радит према условима ЈКП „Зеленило - Београд“ 

број 49/207 од 26.07.2019. године. 

Ограђивање: Дозвољено је ограђивање грађевинских парцела транспарентном оградом висине 

до 2,0м, осим према улици где је максимална дозвољена висина 1,50м. (жичана, метална, 

делимично зидана – до висине од 0,9м;  зелена и др. ограда и/или њихова комбинација).Ограду 

поставити на регулационој линији (унутар грађевинске парцеле) или између регулационе и 

грађевинске линије.  

Саобраћајни услови: Регулациону линију преузети из Плана детаљне регулације за зону 

комерцијалних и привредних садржаја дуж Аутопута Београд-Ниш, јужно од наплатне рампе 

Бубањ поток, Градске општине Вождовац и Гроцка – Целина 1 („Сл.лист града Београда“ број 

75/13, 08/14). Могуће је пројектовати један двосмерни колски приступ предметној кат. парцели 

са планом предвиђене саобраћајнице У1 у зони кружног тока К2. Како приступни пут ГП2 није 

део јавне саобраћајне површине, са становишта протока и безбедности саобраћаја, могуће је 

остварири колски приступ са овог пута на саобраћајницу У1, преко постојећег прикључка у 

зони кружног тока К3. При обезбеђивању колског приступа индиректно (преко парцеле 

приступног пута) морају бити испуњени сви законски услови за то (власништво и/или 

сагласност власника исте). Број потребних паркинг места одредити према нормативу 1ПМ на 

66 м2 БРГП за трговину; 1ПМ на  80 м2 БРГП пословања, 1ПМ на 2 стола са по четири столице, 

магацин 1пм на 100м2 БРГП или 3 запослена.На парцелама где се планирају објекти за јавно 

коришћење, минимално 5% од укупног броја паркинг места за путничка возила, обезбедити за 

особе са специјалним потребама.Ова паркинг места лоцирати у близини вертикалних 

комуникацијаа или улаза/излаза у објекте. Све радити у складу са условима Секретаријата за 

саобраћај, Сектор за планску документацију, Одељење за планску документацију IV-08 Бр. 

344.5-358/2019 од 24.07.2019.године и ЈП „Путеви Београда“ под III број 350-5163/2019 од 

19.07.2019.године. 

Јавни превоз: Дуж интерних саобраћајница и кружних раскрсница К4 и К3, саобраћајницама 

око малопродајног објекта Икеа, саобраћају возила на аутобуској линији70.Планирано је да по 

завршетку радова на изградњи „Ikea Retail park Beograd“, фазе 1-7 и реконструкције постојећег 

паркинга, линије ЈГП-а саобраћају интерним и приступним саобраћајницама у оквиру 

предметног простора, кружним током К2, планираном саобраћајницом У1 на грађевинској 

парцели ЈСУ1в, кружним током К3 и даље редовном трасом – саобраћајницом У1, ка Аутопуту 

и петљи „Трансшпед“.Секретаријат за јавни превоз у оквиру простора предметне катастарске 

парцеле, планира успостављање аутобуског стајалишта у оквиру интерне саобраћајнице, на 

позицији која је дефинисана Главним пројектом а налази се између малопродајног објекта 

„Stand Alone“ и Угоститељског објекта „Fast foode“.Све радити према условима Секретаријата 

за јавни превоз под XXXIV-03 број 346.9-50/2019 од 23.07.2019.године. 

Инфраструктура железнице Србије: Иградити објекте „Ikea Retail park Beograd“ изван 

инфраструктурног појаса (инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране пруге у 

ширини од 25м, мерећи од осе крајњих колосека који функционално служи за употребу, 

одржавање и технолошки развој капацитета инфраструктуре) планиране трасе обилазне пруге 

Бели Поток-Винча-Панчево.Могуће је предвидети саобраћајницу паралелно са трасом 

железничке пруге, целом дужином предметне парцеле на којој је планирана изградња „Ikea 

Retail park Beograd“, тако да најближа ивица улице буде на растојању већем од 8м рачунајући 

од осе новопројектованог колосека, а ван катастарске парцеле на којој се налази колосек јавне 
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железничке инфраструктуре.Неопходно је обезбедити приступ субовима будућег вијадукта.Ка 

будућој прузи планирати коридор заштитног зеленила, али тако да високо растиње буде 

растојању већем од 10м рачунајући од ивице пружног појаса предметне пруге.Одводњавање 

површинских и отпаданих вода решити тако да се не одводи према прузи.Пројекат радити у 

складу са условима „Инфраструктура железнице Србије“а.д. Број: 2/2019-1088 од 

24.07.2019.године. 

 

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ: 

Водовод: Комплетне инсталације водовода и канализације целог комплекса ће се извести у 

фази 1, а кроз остале фазе ће се вршити само повезивање будућих објеката на комуналну 

инсфраструктуру комплекса. Водоводна мрежа на овом подручју припада III висинској зони 

београдског водоводног система, са радним притисцима у мрежи 8-9 бара (пројектовани 

притисак је 6 бара). Коте терена на овом подручју износе око 110mnm. Прикључење „Ikea Retail 

park Beograd“ могуће је остварити на планирани цевовод Ø250mm у планираној саобраћајници 

У1.  За покретање иницијативе за пројектовање и извођење нове водоводне мреже, можете да 

се обратите  Дирекцији за грађевинеко земљиште и изградњу Београда, у чијој је надлежности 

покретање поступка за израду пројекта и изградња водовода у јавним површинама.  Пројектом  

предвидети нови водоводну мрежу у саобраћајници У1,  која је паралелна са ауто путем 

Београд - Ниш од кружног тока 3 до кружног тока 2 у складу са ПДР-ом,  пројектном 

документацијом, постојећим стањем  и што повољнијим хидротехничким решењем. Везу 

пројектованог цевовода остварити у постојећем шахту У1К1-0. Реализација прикључка ће бити 

могућа када се водоводна мрежа пројектује, изведе и Пројекат изведеног стања преда ЈКП 

"БВК". Димензије прикључака одредити хидрауличким прорачуном што рационалније у складу 

са потребама за водом, максимални пречник са пројектованог цевовода Ø250mm је Ø200mm. 

Пројекат водовода, односно пречник прикључака и број водомера, усагласити са пројектованим 

мерама заштите од пожара.  Предвидети раздвојене унутрашње инсталације и посебне главне 

водомере за различите категорије потрошње и различите функционалне и корисничке целине 

(за санитарну воду, против пожарну воду, топлотну подстаницу, заливање...).   

Све радити према условима ЈКП „Београдски водовод и канализација“- за водовод, број В-

838/2019 од 30.08.2019. године. 

Канализација: Комплетне инсталације водовода и канализације целог комплекса ће се извести 

у фази 1, а кроз остале   фазе ће се вршити само повезивање будућих објеката на комуналну 

инсфраструктуру комплекса. Санитарна канализација целог комплекса ће бити подељена на две 

трасе. Прва траса санитарне   канализације ће скупљати санитарну отпадну воду са следећих 

фаза : фаза I, II, IV, V, VI и VII. Отпадна вода из ове трасе ће ићи на постројење за пречишћавање 

отпадних вода ППОВ1. Масна отпадна вода из угоститељских објеката се обавезно пре 

прикупљања у спољну санитарну  канализацију, мора третирати адекватним сепараторима 

масти. Биће предвиђена 2 постројења за пречишћавање отпадних вода– ППОВ 1 и ППОВ 2. 

Прво постројење ППОВ1 ће бити за објекте фаза I, II, IV, V, VI, и VII. Друго постројење ППОВ2 

ће бити за објекат фазе III. Оба постројења ће морати да задовоље квалитет пречишћене воде 

на квалитет II класе за испуштање у отворене водотокове. Испуст у Завојничку реку ће бити 

заједнички, са капацитетом од 35.73 l/s, односно, један вод од заједничке шахте иза ППОВ 1 и 

ППОВ 2, кроз саобраћајницу У1 до финалног реципијента - Завојничка река. Замашћена 

отпадна вода из свих угоститељских објеката, пре испуштања у спољну интерну санитарну 

канализацију Комплекса, мораће да буде третирана одговарајућим сепараторима масти.  Кишна 

вода са кровова објекта, кишна вода са асфалтних и бетонских површина (третирана 

сепараторима уља и бензина) и кишна вода са зелених површина ће се пре испуштања у 

Завојничку реку скупљају у ретензију кишних вода (корисне запремине 1200 m3). Део ретензије 

ће се одвојити као резервоар за тзв. рециклирану воду, која ће се затим преко пумпног 

постројења користи за испирање тоалета, писоара и заливање зелених површина свих будућих 

фаза. Кишна отпадна вода са платоа и интерних саобраћајница ће се пре упуштања у ретензију 

(одакле ће се препумпавати у реципијент – Завојничка река) третирати адекватним 

сепараторима уља и бензина. Претпостављена комплетна количина кишне воде која ће 

дотицати у ретензију : 1825.96 l/s , а дозирано препумпавање у регулисано корито Завојничке 

реке ће бити 800 l/s (0.8 m3/s). Разлика између дотока воде и контролисаног испуштања ће се 

ретензирати. Део кишне воде са брда (према прузи) на југозападу парцеле, Q = 82.51 l/s ће се 

прикупљати пројектованим ободним каналом, и одводити у финални реципијент - Завојничку 
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реку. Идејним решењем достављена је планирана количина воде:  санитарна канализација 

након пречишћавања излива се у Завојничку реку, Q=35.73 l/s.  кишна канлизација: након 

пречишћавања излива се у Завојничку реку, Q=1825.96 l/s  Кишница са југозападне падине 

испод пруге се сакупља у отворени ободни канал и независно излива у Завојничку реку, Q=226 

l/s.  

На широј локацији не постоји градска канализациона мрежа. Услове за упуштање отпадних 

вода у отворене водотоке потребно је прибавити од надлежне Водопривредне организације. 

Према важећем Генералном решењу београдске канализације, предметно подручје припада 

територији Болечког градског канализационог система, који још увек није заснован, где је 

планирано каналисање по сепарационом принципу. Планом детаљне регулације за зону 

комерцијалних и привредних садржаја дуж Аутопута Београд – Ниш, јужно од наплатне рампе 

Бубањ поток, ГО Вождовац и Гроцка целина 1 ("Сл. лист града Београда", бр. 75/13), по коме 

је планирана фекална и кишна канализација: за фекалне воде  - фекални колектор који је 

трасиран у коловозу јавне саобраћајнице У1, фекални канали мин Ø250mm дуж свих 

саобраћајница, за кишне воде дуж свих саобраћајница мин Ø300mm. За потребе изградње дела 

саобраћајнице У1 са припадајућом инфраструктуром на катастарској парцели 202/1 КО Зуце 

која чини грађевинску парцелу ЈС.У1в и на делу катастарске парцеле 210/29 КО Зуце која чини 

део грађевинске парцеле ЈС.У1г издати су услови канализације у оквиру обједињене процедуре 

бр. ROP-BGDU-10590-LOC-1/2019, под бр. К-299/2019, од 20.05.2019.године.  

За покретање иницијативе за пројектовање и извођење фекалне и кишне канализационе мреже 

можете да се обратите Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП. 

Непосредни реципијент за кишне воде са предметног подручја је Завојничка река са својим 

притокама, а за фекалне воде је планирани фекални колектор у долини Завојничке реке. 

Пројекaт урадити  у складу са хидротехничким и новим саобраћајним решењем, а у свему према 

важећим планским актима, техничким прописима и стандардима. Усаглашавање пројекта 

хидротехничких инсталација предметног објекта са пројектном документацијом спољне 

канализационе мреже и пројектне документације комплекса, остаје обавеза инвеститора. 
Пројектно решење ускладити и са фазама изградње комплекса. 

Све радити према условима ЈКП „Београдски водовод и канализација“- за канализацију, број 

К-660/2019 од 28.08.2019. године. 

ТТ мрежа: Постојећа тк мрежа у надлежности одржавања Телеком Србија, која је 

оријентационо уцртана на ситуацији у прилогу, изведена је кабловима положеним у тк 

канализацију, а корисници су преко унутрашњих извода повезани са тк мрежом.Изградњу тк 

мреже за прикључење предметних објеката и пратећих просторија радити према условима 

„Телеком Србија“ а.д. број 325286/2-2019 од 24.07.2019. године.  

Електро мрежа: Изградња објекта није могућа без испуњења додатних услова: 

1.Закључивање уговора  успостављању службености између власника послужног добра и 

имаоца јавног овлашћења "ЕПС дистрибуција"д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција 

Баново Брдо ради постављања и приступа електроенергетским објектима на парцели власника 

послужног добра.2.Закључивање уговора о изради инвестиционо-техничке документације 

између инвеститора и имаоца јавних овлашћења "ЕПС дистрибуција"д.о.о. Београд, Огранак 

Електродистрибуција Баново Брдо ради решавања имовинско-правних односа и остале 

документације у складу са Законом, за изградњу електродистрибутивне мреже ван или у 

обухвату важећег планског документа.3.У моменту издавања услова не постоји изграђена 

инфраструктура потребног капацитета на предметном локалитету.Да би се омогућило 

прикључење објекта на дистрибутивни систем елелктричне енергије потребно је изградити 

следећу електродистрибутивну мрежу: Након уклапања другог енергетског трансформатора ТС 

110/10kV „Калуђерица“, у мрежу 10Kv, напајање постојеће ТС 10/0,4Kv, „ИКЕА СРБИЈА“ 

БУБАЊ ПОТОК (рег.бр.V-2343) „пребацити“ на будући 10 kV кабловски вод, веза ТС110/10kV 

„Калуђерица“ и будуће ТС 110/10kV, условљен према Условима за пројектовање и прикључење 

ROP/BGDU/16751/LOCH-3/2019 (наш број 72/19, 5427/19 од 15.11.2019.), чиме ће се постојећи 

10kV кабловски вод растеретити и омогућити прикључење предметног објекта.Услови за 

изградњу недостајуће инфраструктуре, прикључка и пројектовање дати су у условима "ЕПС 

дистрибуција Београд" Број: 01110, НС, 81110, СМ, 44/14, 3515-1/9 од 09.12.2019.године. 

Топловодна мрежа: У приложеној документацији наведено је да се не предвиђа прикључење 

на систем даљинског грејања  ЈКП „Београдске електране”. 
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Правила и услови за евакуацију отпада: за евакуацију комуналног отпада планираног 

објекта, неопходно је набавити судове-контејнере, запремине 1100 литара и габаритних 

димензија 1,37 x 1,20 x 1,45 м, у броју који се одређује помоћу норматива: 1 контејнер на 800 

м2 корисне површине сваког објекта појединачно, а затим и одреди место за њихово 

постављање.За смештај контејнера, потребно је избетонирати платое, изградити нише или 

посебне боксеве у оквиру граница комплекса, уз интерну саобраћајницу и у непосредној 

близини објеката којима припадају. У циљу ефикасније организације простора , за депоновање 

смећа из објеката „Retail parka“ , могу се набавити прес-контејнери запремине 5m³ са снагом 

пресе 1:5 и димензијама: 3,78×1,90×1,65m. Сваки прес-контејнер поменутих карактеристика 

мења око 25 контејнера запремине 1100 литара па, у складу са тим, треба одредити њихов 

потребан број. Сви они морају бити прикључени на ел. напон, обележени ознаком припадности 

предметним објектима, набавља их такође инвеститор и сервисира по потреби. Пресконтејнери 

могу бити постављени на слободној површини, уз поштовање прописа за прилаз.Пројекат 

радити у складу са условима ЈКП „Градска чистоћа“ број 11299 од 16.07.2019. године. 

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

предвидети заштиту или измештање делова инсталације јавног осветљења уколико се 

испостави да планирани радови то захтевају, уз одговоарајуће кориговање постојећих 

електричних веза.Само у случају да се новопројектована инсталација јавног осветљења или 

један њен део прикључује на мрежу јавног осветљења, важе услови ЈКП „Јавно осветљење“ 

број Т 3857 од 15.07.2019.године. 

 

ОГРАНИЧАВАЈУЋИ УСЛОВИ: 

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор доставља: 

 

1. Уговор са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП о изградњи 

дела улице У1 и кружне раскрснице К2 са припадајућом инфраструктуром фекалне и 

кишне канализације и водоводне мреже, а у свему према Плану детаљне регулације за 

зону комерцијалних и привредних садржаја дуж Аутопута Београд- Ниш, јужно од 

наплатне рампе Бубањ поток, Градске општине Вождовац и Гроцка – Целина 1 (“Сл. лист 

града Београда” бр. 75/13, 08/14), планираном идејном решењу и условима ЈКП 

„Београдски водовод и канализација“- за канализацију, број К-660/2019 од 28.08.2019. 

године и за водовод број В-838/2019 од 30.08.2019. године. 

2.Инвеститор је у обавези да, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе 

или другог акта којим се одобрава изградња комплекса „Ikea Retail park” и 

реконструкција постојећег паркинга, поднесе надлежном органу за заштиту животне 

средине захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну 

средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Службени 

гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), а према Решењу о утврђивању мера и услова заштите 

животне средине издатим од Секретаријата за заштиту животне средине под V-04 број: 

501.2-189/2019 од 03.09.2019.године. 

3.Уговор са "ЕПС дистрибуција"д.о.о. Београд о изградњи недостајуће инфраструктуре 

према условима за пројектовање и прикључење издатих од условима "ЕПС дистрибуција 

Београд" Број: 01110, НС, 81110, СМ, 44/14, 3515-1/9 од 09.12.2019.године. 

4.Ако је пројектом за грађевинску дозволу планирано грејање и хлађење комплекса 

топлотним пумпама вода-вода водом из геотермалних извора или испитивање земљишта 

за сврху напред наведеног начина грејања и хлађења комплекса, потребно је доставити 

Решење за извођење примењених геолошких, хидрогеолошких и геотермалних 

истраживања за потребе коришћења геотермалне енергије издато од стране 

Министарства рударства и енергетике (Решење министарства надлежног за послове 

геолошких истраживања о утврђеним и разврстаним резервама подземних вода, нa 

oснoву eлaбoрaтa или другoг дoкумeнтa oвлaшћeнoг прaвнoг лицa о количини и 

квалитету воде која се захвата, израђен на основу претходних истраживања спроведених 

од стране овлашћеног правног лица током најмање једне хидролошке године). 

 

Уз захтев за Пријаву радова сходно Члану 31. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ бр. 113/2015, 96/2016 i 

120/2017) инвеститор доставља између осталог и: 
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1.Потписан Уговор о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем 

електричне енергије са "ЕПС дистрибуција Београд" Деловодни Број ОДС: 81.1.1.0.-

Д.08.02.-225033/2-2019, Број: 81110СМ од 09.12.2019.године, достављен кроз систем 

обједињене процедуре, а у складу са условима "ЕПС дистрибуција Београд" Број: 01110, 

НС, 81110, СМ, 44/14, 3515-1/9 од 09.12.2019.године. 

 

По завршетку изградње објеката и техничког прегледа објеката, инвеститор је у обавези 

да се обрати Јавном водопривредном предузећу, са захтевом за издавање водне дозволе.  

 

ПОСЕБНИ   УСЛОВИ: 

Инжењерско-геолошки услови: Пројектну документацију урадити у складу са Закона о 

рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", број 101/15).  

Услови за неометано кретање хендикепираних лица: пројектна документација мора бити у 

складу са Законом о планирању и изградњи, као и са Правилником о техничким стандардима 

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

приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (''Сл. гласник РС''бр. 22/15).  

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ: 

Заштита од пожара: Инвеститор је у обавези да у фази пројектовања и изградње предметних 

објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима примени  мере заштите од 

пожара утврђене законима, техничким прописима, стандардима и другима актима којима је 

уређена област заштитие од пожара.Пројекат урадити у складу са условима у погледу мера 

заштите од пожара Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа 

за ванредне ситуације у Београду, под 09/7 број 217-455/2019 од 23.07.2019.године. 

Према Обавештењу Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа 

за ванредне ситуације у Београду, издатим под 09/7 број 217.2-78/2019 од 23.07.2019.године: 

„Прегледом Вашег поднеска и Прилога 11 из приложеног идејног решења израђеног од „Д.А. 

дизајн и архитектура“д.о.о.,установљено је да се предвиђа постављање дизел електричних 

агрегата са уградним резервоарима дизел горива, количие мање од 2000л, а која ће служити за 

дневно напајање потрошача.Потребно је да се приликом смештаја и држања дизел горива за 

погонске потребе, придржавате одредаба Правилника о смештају и држању уља за ложење 

(„Сл.лист СФРЈ“, бр.45/67) сходно одредама тачке 1.2 истог правилника.Обзиром да се према 

приложеним карактеристикама ова врста резервоара може сврстати у групу погонских 

(дневних) резервоара сходно одредбама тачке 3.7 поменутог правилника, обавештавамо Вас да 

је за предметну интервенцију потребно прибавити услове у погледу мера заштите од пожара и 

експлозија у складу са чл. 16 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15 

и 114/15), док услове за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија 

у складу са чл.16 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15 и 114/15), 

није потребно прибављати. Достављеним Прилогом 11 из приложеног идејног решења 

израђеним од „Д.А. дизајн и архитектура“ д.о.о., нису обрађени евентуална новопројектована 

или постојећа постројења и објекти за складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих 

гасова, а за које је у складу са чланом 6. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим 

гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15) прописано прибављање услова за изградњу и безбедно 

постављање објеката, односно локације за безбедно постављање објеката.Уколико се 

предвиђа реконструкција или изградња поменутих постројења и објеката, морају се 

прибавити услови за изградњу и безбедно постављање објеката односно локација за 

изградњу и безбедно постављање објеката од стране подручне јединице органа надлежног 

за заштиту од пожара у складу са одредбама чл.6 и 7 Закона о запаљивим и горивим 

течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15) и одредбама чл.16 став1 

Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15), као и услове у погледу мера 

заштите од пожара у складу са одредбама чл.16 став 2 исте Уредбе“. 

Заштита животне средине: Све радити према Решењу о утврђивању мера и услова заштите 

животне средине, Секретаријата за заштиту животне средине под V-04 број: 501.2-189/2019 од 

03.09.2019.године. 

Водни услови: Водни услови су евидентирани у Уписник водних услова за водно подручје 

Дунав, под редним бројем 250 од 22.08.2019. године. Инвеститор је у обавези да реши 

имовинско-правне односе, на предметној катастарској парцели у зони изградње за ангажовање 
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земљишта. При планирању и изградњи обезбедити заштиту објекта од подземних и 

атмосферских вода. Коте насипања терена морају да буду усклађене са нивелационим 

решењима саобраћајница; При изради детаљног ситуационог плана, обавезно снимити и 

приказати појас приобалног земљишта поред Завојничке реке у зони планираних објеката 

инфраструктуре. Сва планирана решења морају да буду усклађена са пројектом регулације 

Завојничке реке, чија решења су имплементирана у важећи ПДР предметног подручја; За 

локацију предметног комплекса предвидети техничко решење за снабдевање водом 

прикључком на јавни водовод према условима ЈКП „Београдски водовод и канализација“;  

Извршити индентификацију (биланс) свих отпадних вода и материја, које настају на 

предметном комплексу са пратећим садржајима, по очекиваним количинама и квалитету за 

одређено временско трајање; Предвидети сепарациони систем канализације за санитарно-

фекалне и  атмосферске воде; Санитарно-фекалне отпадне воде из комплекса прикупити 

посебним системом канализације и евакуисати до постројења за пречишћавање отпадних вода 

са ефектима пречишћавања који гарантују задовољавање критеријума прописаним за очување 

квалитативних карактеристика реципијента водотока Завојничка река;  За технолошке отпадне 

воде (воде из ресторана) које  су оптерећене таложним и суспендованим материјама, мастима и 

уљима као и другим органским материјама, предвидети одговарајући предтретман на 

таложнику за механичке нечистоће и сепаратору масти и уља, пре спровођења на постројење за 

пречишћавање отпадних вода и упуштања у реципијент Завојничку реку. Квалитет вода на 

испусту мора да задовољи прописане услове. Предвидети да се чишћење садржаја из таложника 

и сепаратора врши од стране овлашћеног правног лица; За атмосферске воде које су загађене-

зауљене (са манипулативних и саобраћајних површина и паркинга, од прања и чишћења и сл.), 

предвидети одговарајући третман на таложнику за механичке нечистоће и сепаратору за уља и 

бензине, пре спровођења у ретензију и упуштања у реципијент Завојничку реку. Квалитет вода 

на испусту мора да задовољи прописане услове. Предвидети да се чишћење садржаја из 

таложника и сепаратора врши од старне овлашћеног правног лица; Техничком документацијом 

предвидети да се атмосферске воде са условно чистих површина (кровови, настрешнице и друге 

некомуникацијске површине) могу испустити без претходног третмана у околне зелене 

површине или реципијент – водоток Завојничка река; Планирану ретензију која служи за пријем 

атмосферских вода које ће се користити за заливање зелених површина и испирање тоалета 

димензионисати на меродавну рачунску кишу на предметној локацији у складу са важећим 

прописима и актима; Пројектованим методама пречишћавања омогућити ефикасан рад 

постројења којим ће се гарантовати квалитет пречишћених и испуштених вода које неће 

угрозити прописан квалитет реципијента водотока Завојничка река. 

Надлежни орган који издаје грађевинску дозволу, у обавези је да је заједно са пројектом 

за грађевинску дозволу достави Јавном водопривредном предузећу, ради утврђивања 

усклађености техничке документације са издатим водним условима.  

По завршетку изградње објеката и техничког прегледа објеката, инвеститор је у обавези 

да се обрати Јавном водопривредном предузећу, са захтевом за издавање водне дозволе.  

Најближи водоток планираном објекту „Ikea Retail park Beograd“ са пратећим садржајима  на 

катастарској парцели број 210/31 КО Зуце, Градска општина Вождовац – град Београд је 

Завојничка река (водоток II реда, сходно Одлуци о утврђивању Пописа вода првог реда „Сл. 

гласник РС“, број 83/2010). Радови на регулацији Завојничке реке и Глађевачког потока 

изведени су у саставу уређења грађевинског земљишта у обухвату предметног Плана детаљне 

регулације. Сви елементи регулације предметних водотокова су имплементирани у План 

детаљне регулације. Обзиром да још није изграђена фекална канализација, предвиђено је 

привремено решење којим се пречишћене отпадне воде могу упуститити у реципијент 

Завојничку реку уз услов да се обезбеди пречишћавање свих вода којим ће се поштовати да 

ниво квалитета пречишћених вода бити у границама дозвољених емисија у воде. Предметна 

парцела налази се на око 24 m удаљености од Завојничке реке. Уз западну границу парцеле, 

пројектован је канал за скупљање и одвођење површинске воде, као наставак на канал са 

суседне парцеле ГП1, тј паркинга робне куће „ИКЕА“. Основна функција канала је да одводи 

воду са суседног брда на западној страни локације контролисано до Завојничке реке. Канал за 

одводњавање површинске воде је пројектован као отворени, обликован у земљи, са почетком у 

постојећем насипу ИКЕА робне куће и изливом у Завојничку реку, кроз планирани канал испод 

новопројектоване улице У1. Канал је испланиран тако да не прелази регулациону линију 

парцеле. 
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При дефинисању водних услова из диспозитива имали су се у виду претходно издати водни 

услови за изградњу саобраћајнице У1 са припадајаћум инфраструктуром, регулацију 

Завојничке реке и израду ПДР за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж аутопута 

Београд – Ниш јужно од наплатне рампе Бубањ Поток, Градске општине Вождовац и Гроцка, 

Целина 1 (,,Сл. лист града Београда'', број 75/13). У складу са чл.118. Закона о водама („Сл. 

гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18), по службеној дужности, ЈВП „Србијаводе“ је у 

претходном поступку прибављања Водних услова ROP-BGDU-14857-LOCН-2/2019, заводни 

број 3501169/2019 од 10.07.2019. године), прибавило Обавештење Министарства заштите 

животне средине „Агенција за заштиту животне средине“, бр. 011-00-002/241/2019-02 од 

23.07.2019. године. Сходно условима из диспозитива Водних услова: 4.1.-4.28. Техничка 

документација треба да буде на нивоу пројекта за грађевинску дозволу у складу са одредбама 

Закона о водама (''Сл. гласник РС'', број 30/2010, 93/2012, 101/16 и 95/18), Стратегијом 

управљања водама на територији републике Србије (''Сл. гласник РС'', број 3/2017), и Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 

145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон) са тим да се у свему поштују дати водни услови.   

Све радити у складу са Водним условима ЈВП „Србијаводе“ Број: 8006/1 од 22.08.2019.године. 

Заштита природе: Пројекат радити у свему према условима Завода за заштиту природе Србије 

под 03 бр. 020-2021/2 од 24.07.2019.године. 

Заштита од потреса: Планирани објекат мора бити реализован у складу са одредбама 

Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичком 

подручју. 

 

Идејно решење са Главном свеском,  бр.1987/2018 из августа 2019. године, узрађенo од 

стране „Д.А. дизајн.архитектура“д.о.о. из Београда, ул.Гандијева бр.169.  Главни 

пројектант Небојша Јеремић, д.и.а. лиценца 300 Н616 09, урађено је у складу са Планом 

детаљне регулације за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж Аутопута Београд- Ниш, 

јужно од наплатне рампе Бубањ поток, Градске општине Вождовац и Гроцка – Целина 1 (“Сл. 

лист града Београда” бр. 75/13, 08/14) и Пројектом препарцелације катастарске парцеле 210/1 

КО Зуце – Потврда Секретатијата за урбанизам и грађевинске послове, IX-06 број 350.15-

323/2018, као и услови за пројектовање и прикључење прибављени у поступку спровођења 

обједињене процедуре: 

- ЈКП „Београдски водовод и канализација“- за водовод, број В-838/2019 од 30.08.2019. године. 

- ЈКП „Београдски водовод и канализација“- за канализацију, број К-660/2019 од 28.08.2019. 

године. 

-„ЕПС Дистрибуција Београд“ д.о.о., Број: 01110, НС, 81110, СМ, 44/14, 3515-1/9 од 

09.12.2019.године. 

-„Телеком Србија“ број 325286/2-2019 од 24.07.2019. године.  

- ЈКП „Зеленило - Београд“ број 49/207 од 26.07.2019. године. 

- ЈКП „Градска чистоћа“ број 11299 од 16.07.2019. године. 

- ЈКП „Јавно осветљење“ број Т 3857 од 15.07.2019.године. 

-Секретаријат за саобраћај, Сектор за планску документацију, Одељење за планску 

документацију IV-08 Бр. 344.5-358/2019 од 24.07.2019.године. 

- ЈП „Путеви Београда“ под III број 350-5163/2019 од 19.07.2019.године. 

-Секретаријат за јавни превоз под XXXIV-03 број 346.9-50/2019 од 23.07.2019.године. 

-„Инфраструктура железнице Србије“а.д. Број: 2/2019-1088 од 24.07.2019.године. 

-Република Србија, Министарство одбране, Број 13865-2 од 15.07.2019.године. 

- Министарство унутрашњих послова, Управа за ванредне ситуације у Београду, Обавештење 

под 09/7 број 217.2-78/2019 од 23.07.2019.године и Услови под 09/7 број 217-455/2019 од 

23.07.2019.године. 

- Завод за заштиту природе Србије под 03 бр. 020-2021/2 од 24.07.2019.године. 

- Секретаријат за заштиту животне средине под V-04 број: 501.2-189/2019 од 03.09.2019.године. 

- ЈВП „Србијаводе“ Број: 8006/1 од 22.08.2019.године. 
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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

V-04 Број: 501.2-268/2020 

29. 09. 2020. године 

Б е о г р а д 

Масарикова 5/XI 

 

Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, Масарикова 

5/XI, на основу члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 

РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 54. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Уставни суд, 24/11, 

121/12, 42/13-Уставни суд, 50/13-Уставни суд, 98/13-Уставни суд, 132/14, 145/14, 83/18, 

31/19, 37/19-др. закон и 9/20) и чл. 26. и 47. Одлуке о Градској управи града Београда 

(„Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 

26/19, 60/19, 85/19 и 101/19),  у поступку утврђивања мера и услова заштите животне 

средине за потребе издавања Локацијских услова за извођење радова на изградњи „Ikea 

Retail park Beograd“ фазе 1-7 и реконструкцију постојећег паркинга, на катастарској 

парцели 210/31 КО Зуце, у Београду, спроведеном на захтев Секретаријата за 

урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, број ROP-BGDU-

14857-LOCA-4/2020 (IX-20 број 350-1614/2020) од 15.09.2020. године, а поднетом у име 

Предузећа „Икеа Србија“ д.о.о. из Београдa, Аутопут број 22, доноси     

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ МЕРА И УСЛОВА  

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

За потребе издавања Локацијских услова за извођење радова на изградњи „Ikea 

Retail park Beograd“ фазе 1-7 и реконструкцију постојећег паркинга, на 

катастарској парцели 210/31 КО Зуце, у Београду, утврђују се мере и услови заштите 

животне средине:   

1. извршити одговарајућа инжењерскогеолошка и геотехничка истраживања 

геолошке средине на предметној локацији, у складу са одредбама Закона о 

рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 101/15 и 

95/18), а у циљу утврђивања адекватних услова уређења простора и изградње 

планираних садржаја; 

2. у циљу спречавања, односно смањења утицаја планираног комплекса на чиниоце 

животне средине предвидети: 

2.1. у циљу заштите вода и земљишта: 

‾ прикључење објеката на комуналну инфраструктуру, односно изградњу 

потребних објеката водовода, канализације и др, 

‾ размотрити прикупљање условно чистих вода (кишнице) са: 

 кровних површина и фасада објеката и њено искоришћавање као техничке 

воде (у водокотлићима и сл), 

 слободних површина, платоа и пешачких комуникација, ради формирања 

мањих акумулационих базена, а у циљу одржавања растиња и уштеде воде, 

‾ сепаратно, тј. одвојено прикупљање условно чистих вода (са кровних и 

слободних површина, дечијег игралишта и пешачких комуникација), зауљених 
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отпадних вода са саобраћајних и манипулативних површина, укључујући и 

паркинг површине, отпадних вода из објеката намењених припреми хране и 

др. и санитарних отпадних вода), 

‾ пречишћавање санитарних отпадних вода из предметних објеката у 

постројењу за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), за одговарајући број ЕС 

(еквивалент становника), 

‾ ППОВ планирати као укопано/покривено (контејнерско) постројење са 

затвореним системом третмана отпадних вода, а нарочито обезбедити:  

 одговарајуће техничко – технолошко решење пречишћавања отпадних 

вода којим се постиже достизање и одржавање квалитета ефлуента који 

задовољава критеријуме прописане Уредбом о граничним вредностима 

емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16) и  Уредбом 

о граничним вредностима емисије загађујућих материја у површинским и 

подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 50/12) за испуштање у 

реципијент – Завојничку реку, 

 одговарајући простор и услове за складиштење и припрему хемикалија 

које се користе у третману отпадних вода, 

 привремено складиштење остатака од третмана отпадних вода (чврсти 

отпад сакупљен са грубе решетке, муља након прераде отпадне воде) 

искључиво у оквиру предметног комплекса, на начин којим се спречава 

његово расипање и растурање; обезбедити рециклажу и искоришћење или 

одлагање наведених отпадних материја преко правног лица које има 

дозволу за управљање тим отпадом, 

 услове за континуиран рад постројења у току редовног рада (изградња 

трафостанице одговарајуће снаге) и у случају нестанка електричне 

енергије (уградња дизел агрегата), 

 одговарајуће мере заштите које се односе на спречавање могућег ширења 

непријатних мириса, 

 одговарајуће прикључке и арматуре за узорковање непречишћене/ 

пречишћене отпадне воде, односно обављање континуалног и 

дисконтинуалног праћења квалитета воде на улазу/излазу из уређаја за 

пречишћавање, 

‾ изградњу саобраћајних и манипулативних површина од водонепропусних 

материјала и са ивичњацима којима се спречава одливање воде са истих на 

околно земљиште приликом њиховог одржавања или за време падавина;  

‾ потпуни контролисани прихват зауљене воде са наведених површина, њихов 

предтретман у сепаратору масти и уља, пре упуштања у одабрани реципијент, 

‾ пречишћавање отпадних вода које настају одржавањем и чишћењем простора 

у којима се врши припрема хране (угоститељски објекти) на таложницима-

сепараторима и сепаратору масти и уља; учесталост чишћења сепаратора и 

одвожење талога одредити током његове експлоатације и организовати 

искључиво преко овлашћеног лица, 

‾ квалитет отпадних вода, који се након третмана у сепараторима масти и уља, 

контролисано упуштају у реципијент мора да задовољава критеријуме 

прописане наведеним уредбама; обезбедити место за узорковање пречишћених 

отпадних вода пре њиховог упуштања у реципијент;  

2.2. у циљу заштите ваздуха: 

‾ централизован начин загревања/хлађења планираних објеката, 

‾ коришћење расположивих видова обновљиве енергије за загревање/хлађење 

објекта као што су хидрогеотермална енергија (уградња топлотних пумпи), 
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соларна енергија (постављање фотонапонских соларних ћелија и соларних 

колектора на кровним површинама и одговарајућим вертикалним фасадама 

објекта) и сл, 

‾ коришћење природних расхладних флуида (угљоводоника, воде, ваздуха), 

NH3(R717) и CO2(R744) у коморама за чување намирница, топлотним 

пумпама и другим расхладним уређајима, 

‾ у случају коришћења система са директном експанзијом ваздух-фреон, 

користити искључиво фреоне из групе HFC (R134a, R404а, R407с, R410а), 

‾ озелењавање незастртих површина и засену планираних паркинг места садњом 

дрворедних садница високих лишћара; 

2.3. у циљу заштите од буке: 

‾ одговарајуће грађевинске и техничке мере за заштиту од буке којима се 

обезбеђује да бука коју емитују уређаји и опрема из техничких 

просторија/етажа планиранoг комплекса не прекорачује прописане граничне 

вредности у складу са Законом о заштити од буке у животној средини 

(„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и Уредбом о индикаторима буке, 

граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, 

узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени 

гласник РС“, број 75/10),  

‾ одговарајуће техничке услове и мере звучне заштите помоћу којих ће се бука 

у малопродајним и угоститељским објектима, свести на дозвољени ниво, а у 

складу са Техничким условима за пројектовање и грађење зграда (Акустика у 

зградарству) СРПС У.Ј6.201:1990; 

2.4. испуњење минималних захтева у погледу енергетске ефикасности планираног 

комплекса, при његовом пројектовању, изградњи, коришћењу и одржавању у 

складу са законом, а кроз коришћење ефикасних система грејања, вентилације, 

климатизације, припреме топле воде и расвете, укључујући и коришћење 

обновљивих извора енергије; 

3. услове за континуиран рад објеката, у току редовног рада и у случају нестанка 

електричне енергије уградњом дизел агрегата одговарајуће снаге; 

4. обезбедити одговарајућу просторију/простор и услове за смештај дизел агрегата, а 

нарочито: 

− дизел агрегат сместити на гумирану подлогу, како се не би преносиле вибрације 

на објекат, 

− резервоар за складиштење енергента за потребе рада дизел агрегата, сместити 

у непропусну танквану, чија запремина мора да буде за 10 % већа од запремине 

резервоара; планирати систем за аутоматску детекцију цурења енергента, 

− издувне гасове из дизел агрегата извести ван објекта, у слободну струју ваздуха, 

− размотрити могућност коришћења агрегата на биодизел или гас; 

5. у току изградње и експлоатације ретензије за кишне воде и резервоара за 

санитарну, спринклер и хидрантску воду, у складу са Законом о водама 

(„Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон) и другим 

важећим прописима којима се уређује поступање са овом врстом објеката, 

предвидети/обезбедити: 

− несметано функционисање наведених објеката и несметану екслоатацију воде, 

− одговарајуће мере заштите тако да квалитет, односно хигијенска исправност 

воде у ретензији и резервоарима задовољава критеријуме прописане 

Правилником о опасним материјама у водама („Службени гласник СРС“, број   

31/82), 

− изградњу предметних објеката од водонепропусних материјала, 
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− одговарајућу запремину ретензије за кишне воде одређену на основу прорачуна 

укупног отицаја пречишћених зауљених и условно чистих атмосферских вода, 

− редовно чишћење и рехабилитацију/санацију ретензије и резервоара, а у циљу 

одржавања функције њихове економичне експлоатације, 

− систем за мониторинг који ће омогућити континуално праћење квалитета и 

количине воде у ретензији и резервоарима,  

− одговарајуће мере заштите у случају удеса, у току изградње и експлоатације 

наведених објеката; 

6. пројектовање и изградњу/инсталацију експлоатационих бунара и топлотних пумпи 

као енергетског извора грејања/хлађења, извести у складу са важећим техничким 

нормативима и стандардима прописаним за изградњу и коришћење ове врсте 

објеката; обезбедити несметано функцонисање истих; 

7. инвеститор је у обавези да се, у поступку пројектовања и изградње бунара и њихове 

експлоатације, а у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким 

истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 101/15 и 95/18), обрати органу 

надлежном за послове геологије ради:  

− прибављања Решења о одобрењу за геолошка истраживања, 

− прибављања Решења о одобрењу за експлоатацију резерви минералних 

сировина и геотермалних ресурса, 

− утврђивања истражених ресурса и резерви минералних сировина и подземних 

вода, а на основу израђеног Елабората о ресурсима и резервама подземних вода; 

8. трафостанице планиране у оквиру техничких блокова пројектовати и изградити у 

складу са важећим нормама и стандардима прописаним за ту врсту објеката, а 

нарочито: 

− одговарајућим техничким и оперативним мерама обезбедити да нивои излагања 

становништва нејонизујућим зрачењима, након изградње трафостаница, не 

прелазе референтне граничне нивое излагања електричним, магнетским и 

електромагнетским пољима, у складу са Правилником о границама излагања 

нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09), и то: вредност 

јачине електричног поља (Е) не прелази 2 кV/m, а вредност густине магнетског 

флукса (В) не прелази 40 µT,  

− определити се за трансформаторе који као изолацију користе епоксидне смоле 

или SF6 трансформаторе,  

− у случају да је планирана уградња уљних трансформатора исти не смеју 

садржати полихлороване бифениле (PCB); за уљне трансформаторе мора се 

обезбедити одговарајућа заштита подземних вода и земљишта постављањем 

непропусне танкване за прихват опасних материја из трансформатора 

трафостаница; капацитет танкване одредити у складу са укупном количином 

трансформаторског уља садржаног у трансформатору, 

− након изградње трафостаница извршити: (1) прво испитивање, односно мерење: 

нивоа електричног поља и густине магнетског флукса, односно мерење нивоа 

буке у околини трафостаница, пре издавања употребне дозволе за исте, (2) 

периодична испитивања у складу са законом и (3) достављање података и 

документације о извршеним испитивањима нејонизујућег зрачења и мерењима 

нивоа буке надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења; 

9. делове објеката намењених чувању, припреми, служењу и продаји хране и 

прехрамбених производа (угоститељски објекти), пројектовати и изградити у 

складу са нормама и стандардима утврђеним за ту врсту објеката; посебно 

испоштовати све опште и посебне санитарне мере и услове прописане Законом о 
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санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 125/04) и Законом о 

безбедности хране („Службени гласник РС“, број 41/09);  

10. планирати минимум 15 % зелених и незастртих површина на предметној парцели; 

обавезна је израда Пројекта озелењавања и уређења предметне локације којим ће 

се нарочито дефинисати одговарајући избор врста еколошки прилагођених предме-

тном простору, технологију садње, агротехничке мере и мере неге усклађене са 

потребама одабраних врста (при избору врста дрвећа и шибља определити се за 

врсте које не изазивају повишене алергијске реакције код становништва, које су 

отпорне на негативне услове животне средине, прилагођене локалним климатским 

факторима и спадају у претежно аутохтоне врсте); 

11.  планирати начине прикупљања и поступања са отпадом, у складу са Законом о 

управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. 

закон) и другим важећим прописима из ове области; обезбедити посебне просторе, 

просторије или делове објеката и довољан број контејнера/посуда за одвојено 

прикупљање, привремено складиштење и одвожење различитих врста отпада, на 

водонепропусним површинама и на начин којим се спречава његово расипање и то: 

− отпадних материја које имају карактеристике штетних и опасних материја, у 

складу са важећим прописима из ове области, 

− амбалажног отпада на начин утврђен Законом о амбалажи и амбалажном отпаду 

(„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 95/18 - др. закон), 

− органског отпада, укључујући и прехрамбене производе са истеклим роком 

трајања, у посебним, за ту сврху намењеним, климатизованим собама/ 

одељењима до трeнутка њeговог прeузимања од странe овлашћeнe организацијe 

на даљу прeраду, а у складу са прописима, 

− отпадног јестивог уља у одговарајућим непропусним и затвореним посудама, 

− рециклабилног отпада (папир, стакло, пет амбалажа, лименке и др), у складу са 

Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и 

третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање 

енергије („Службени гласник РС“, број 98/2010), 

− комуналног и другог неопасног отпада, 

инвеститор/корисник је у обавези да сакупљени отпад преда лицу које има дозволу 

за управљање овим врстама отпада;  

12. обавеза је власника/корисника предметног комплекса да успостави ефикасан 

мониторинг и контролу процеса рада у циљу повећања еколошке сигурности, а који 

подразумева: 

− праћење квалитета и количине отпадне воде пре упуштања у реципијент, у 

складу са одредбама Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 

101/16 и 95/18) и Правилника о начину и условима за мерење количине и 

испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним 

мерењима („Службени гласник СРС“, број 33/16), 

− прво испитивање, односно мерење нивоа буке у околини техничких делова 

предметног комплекса, односно периодична испитивања, по потреби, у складу 

са законом; достављање података и документације о извршеном мерењу нивоа 

буке надлежном органу, у року од 15 дана од дана извршеног мерења, 

− редовно одржавање делова објеката намењених чувању, припреми и продаји 

хране/намирница и то: чишћење, прање, дезинфекцију, дезинсекцију и 

дератизацију истих; 

13. произвођач отпада, односно инвеститор/извођач радова је у обавези да, у складу са 

одредбама Закона о управљању отпадом у току извођења радова на реконструкцији 

постојећег паркинга и  изградњи планираних садржаја предвиди и обезбеди:  
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13.1. одговарајући начин управљања/поступања са насталим отпадом у складу са 

законом и прописима1 донетим на основу закона којима се уређује поступање 

са секундарним сировинама, опасним и другим отпадом, посебним токовима 

отпада, 

13.2. грађевински и остали отпадни материјал, који настане у току изградње 

планираних објеката сакупи, разврста и привремено складишти у складу са 

извршеном класификацијом на одговарајућим одвојеним местима 

предвиђеним за ову намену, искључиво у оквиру градилишта; спроведе 

поступке за смањење количине отпада за одлагање (посебни услови 

складиштења отпада - спречавање мешања различитих врста отпада, 

расипања и мешања отпада са водом и сл) и примену начела хијерархије 

управљања отпадом (превенција и смањење, припрема за поновну употребу, 

рециклажа и остале операције поновног искоришћења, одлагање отпада),  

односно одваја отпад чије се искоришћење може вршити у оквиру 

градилишта или у постројењима за управљање отпадом; приликом 

складиштења насталог отпада примени мере заштите од пожара и експлозија; 

13.3. извештај о испитивању насталог неопасног и опасног отпада којим се на 

градилишту управља, у складу са Законом о управљању отпадом и 

Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада 

(„Службени гласник РС”, бр. 56/10 и 93/19), 

13.4. води евиденцију о: 

 врсти, класификацији и количини грађевинског отпада који настаје на 

гарадилишту, 

 издваjању, поступању и предаји грађевинског отпада (неопасног, инертног, 

опасног отпада, посебних токова отпада), 

13.5. преузимање и даље управљање отпадом који се уклања, обавља искључиво 

преко лица које има дозволу да врши његово сакупљање и/или транспорт до 

одређеног одредишта, односно до постројења које има дозволу за управљање 

овом врстом отпада (третман, односно складиштење, поновно искоришћење, 

одлагање), 

13.6. попуњавање документа о кретању отпада за сваку предају отпада правном 

лицу, у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и 

упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 114/13) и 

Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу 

претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово 

                                                 
1 Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који 

се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“, број 

98/2010); Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама („Службени гласник 

РС“, бр. 104/09 и 81/10); Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним 

уљима („Службени гласник РС“, број 71/10); Правилник о поступку управљања истрошеним 

батеријама и акумулаторима („Службени гласник РС“, број 86/10); Правилник о начину 

складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС“, број 92/10); 

Правилник о начину и поступку за управљању отпадним флуоресцентним цевима које садрже 

живу („Службени гласник РС“, број 97/10); Правилник о листи електричних и електронских 

производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која 

садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и 

електронских производа („Службени гласник РС“, број 99/10); Правилник о поступању са 

уређајима и отпадом који садржи ПЦБ („Службени гласник РС“, број 37/11); Правилник о 

листи ПОПс материја, начину и поступку за управљање ПОПс отпадом и граничним 

вредностима концентрација ПОПс материја које се односе на одлагање отпада који садржи или 

је контаминиран ПОПс материјама („Службени гласник РС“, бр. 65/11 и 17/17); Правилник о 

поступању са отпадом који садржи азбест („Службени гласник РС“, број 75/10) 
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попуњавање ("Службени гласник РС", број 17/17); комплетно попуњен 

Документ о кретању неопасног отпада чува најмање две године, а трајно чува 

Документ о кретању опасног отпада, у складу са законом,  

13.7. снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обавља на посебно 

опремљеним местима, а у случају да дође до изливања уља и горива у 

земљиште одмах прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију 

загађене површине, 

13.8. примену мера заштите за превенцију и отклањање последица у случају 

удесних ситуација у току извођења радова, (опрема за гашење пожара, 

адсорбенти за сакупљање изливених и просутих материја и др);  

14. инвеститор је у обавези да, пре подношења захтева за издавање грађевинске 

дозволе или другог акта којим се одобрава изградња комплекса „Ikea Retail park” и 

реконструкција постојећег паркинга, поднесе надлежном органу за заштиту 

животне средине захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја 

на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну 

средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09).   

О б р а з л о ж е њ е 

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда достављен 

је захтев Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града 

Београда,  Краљице Марије 1, број ROP-BGDU-14857-LOCA-4/2020 (IX-20 број 350-

1614/2020) од 15.09.2020. године, а поднет у име Предузећа „Икеа Србија“ д.о.о. из 

Београдa, Аутопут број 22, за давање услова заштите животне средине за израду 

Локацијских услова за извођење радова на изградњи „Ikea Retail park Beograd“ фазе 1-

7 и реконструкцију постојећег паркинга, на катастарској парцели 210/31 КО Зуце, у 

Београду. Предметни захтев достављен је у поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем. Уз захтев су достављени: Копија катастарског плана 

(број 952-04-231-9434/2019 од 02.07.2019. године) и Копија катастарског плана водова 

(број 952-04-301-1967/2019 од 28.06.2019. године) које је издао Републички геодетски 

завод, Катастарско – топографски план, Р=1:1000 и ИДР Идејно решење: 0-Главна 

свеска и 1-Пројекат архитектуре (број техничке документације: 2157/2020, август 2020. 

године), које је израдило Предузеће „Д.А. – Дизајн архитектура“ д.о.о. из Београда, 

Гандијева 169, као и Прилог 11 – Посебни садржаји идејног решења за објекте са 

запаљивим и горивим течностима, запаљивим гасовима и експлозивним материјалима 

за које је прописана обавеза издавања одобрења за безбедно постављање у складу са 

законом којим се уређује заштита од пожара и експлозија.     

Према Плану детаљне регулације за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж 

ауто-пута Београд–Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ поток, градске општине 

Вождовац и Гроцка – Целина 1 („Службени лист града Београда“, бр. 75/13 и 08/14), 

предметна локација се налази у оквиру површина за остале намене – комерцијалне зоне 

и градски центри – посебни пословни комплекси (К1).    

На предметној локацији, површине 162.271 m2, планира се изградња комплекса „Ikea 

Retail park Beograd“, спратности П/По+П/П+1, укупне БРГП око 32.000 m2, који ће се 

састојати од малопродајних објеката и угоститељских објеката (Fast Food 1, 2, и 3). 

Такође је планирана и реконструкција постојећег паркинга (задржава се 358 ПМ) и 

изградња новог паркинг простора (1.259 новопројектованих паркинг места). 

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе 

града Београда, у поступку утврђивања мера и услова заштите животне средине за 

потребе издавања Локацијских услова за извођење радова на изградњи „Ikea Retail park 
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На основу чл.115, 117 и 118 Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/2010, 

93/2012, 101/16, 95-18 и 95/18-др.закон), Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник 

РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/23-УС, 98/13-УС, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), Правилника у поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 68/19), Правилника о садржини 

и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања 

водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Сл. гласник 

РС“ број 72/2017 и 44/18-др.закон) и Упутства о начину поступања надлежних органа и 

ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних 

аката у поступцима остваривања права на градњу, решавајући по захтеву Градске 

управе града Београда, Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (број:ROP-

BGDU-14857-LOCА-4/2020, од 10.09.2020. године) у име инвеститора „ИКЕА СРБИЈА“ 

д.о.о Београд Аутопут бр.22 (МБ: 20287608, ПИБ: 104990791), за издавање водних 

услова за израду техничке документације, ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ „Сава-Дунав“, 

издаје 

 

 

ВОДНЕ УСЛОВЕ 

 

 

1. Одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне у поступку 

припреме и израде техничке документације за изградњу за изградњу „Ikea Retail park“ 

фазе 1-7 и реконструкцију постојећег паркинга на катастарској парцели 210/31 КО Зуце 

у Београду;   

2. Водни услови се издају за изградњу нових објеката, реконструкцију постојећих 

објеката, (осим за реконструкцију државног пута I и II реда, пропуста и мостова на 

њима, категорије железничких пруга, пропуста и мостова на њима), доградњу 

постојећих објеката, извођење других радова, израду планских докумената; 

3. Водни услови су евидентирани у Уписник водних услова за водно подручје Дунав, 

под редним бројем 567 од 28.09.2020. године. 

4. Техничку документацију израдити у складу са прописима који уређују израду 

пројеката и усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова: 

4.1. Да техничка документација буде урађена у складу са важећим прописима и 

нормативима за ову врсту објеката односно радова с тим да предузеће које се бави 

израдом пројектне документације мора имати потврду о референцама и лиценцама за 

пројектанте; 

4.2. На пројекат прибавити техничку контролу, према важећим законским 

прописима; 

4.3. Техничку документацију ускладити са важећом планском документацијом; 

4.4. Инвеститор је у обавези да реши имовинско-правне односе, на предментној 

катастарској парцели у зони изградње за ангажовање земљишта; 

4.5. При планирању и изградњи обезбедити заштиту објекта од подземних и 

атмосферских вода. 

http://www.srbijavode.rs/
mailto:vpcsava@srbijavode.rs
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       Коте насипања терена морају да буду усклађене са нивелационим решењима 

саобраћајница; 

4.6. При изради детаљног ситуационог плана, обавезно снимити и приказати појас 

приобалног земљишта поред Завојничке реке у зони планираних објеката 

инфраструктуре; 

4.7. Евентуално извођење регулационих радова на Завојничкој реци и ободном 

каналу извести тако да нема негативних утицаја на водни режим, а планирани будући 

објекти на предметној локацији буду заштићени од утицаја велике воде Q1% ; 

   Сва планирана решења морају да буду усклађена за пројектом регулације 

Завојничке реке, чија решења су имплементирана у важећи ПДР предметног подручја; 

4.8. За локацију предметног комплекса предвидети техничко решење  за снабдевање 

водом прикључком на јавни водовод према условима ЈКП „Београдски водовод и 

канализација“; 

4.9. Извршити индентификацију (биланс) свих отпадних вода и материја, које 

настају на предметном комплексу са пратећим садржајима, по очекиваним количинама 

и квалитету за одређено временско трајање; 

4.10.  Предвидети сепарациони систем канализације за санитарно-фекалне и  

атмосферске воде; 

4.11.  Санитарно-фекалне отпадне воде из комплекса прикупити посебним системом 

канализације и евакуисати до постројења за пречишћавање отпадних вода са ефектима 

пречишћавања који гарантују задовољавање критеријума прописаним за очување 

квалитативних карактеристика реципијента водотока Завојничка река; 

4.12.  За технолошке отпадне воде (воде из ресторана) које  су оптерећене таложним 

и суспендованим материјама, мастима и уљима као и другим органским материјама, 

предвидети одговарајући предтретман на таложнику за механичке нечистоће и 

сепаратору масти и уља, пре спровођења на постројење за пречишћавање отпадних вода 

и упуштања у реципијент Завојничку реку. Квалитет вода на испусту мора да задовољи 

прописане услове. Предвидети да се чишћење садржаја из таложника и сепаратора 

врши од стране овлашћеног правног лица; 

4.13.  За атмосферске воде које су загађене-зауљене (са манипулативних и 

саобраћајних површина и паркинга, од прања и чишћења и сл.) предвидети 

одговарајући третман на таложнику за механичке нечистоће и сепаратору за уља и 

бензине, пре спровођења у ретензију и упуштања у реципијент Завојничку реку. 

Квалитет вода на испусту мора да задовољи прописане услове. Предвидети да се 

чишћење садржаја из таложника и сепаратора врши од старне овлашћеног правног 

лица; 

4.14. Техничком документацијом предвидети да се атмосферске воде са условно 

чистих површина (кровови, настрешнице и друге некомуникацијске површине) могу 

испустити без претходног третмана у околне зелене површине или реципијент –водоток 

Завојничка река; 

4.15.  Планирану ретензију која служи за пријем атмосферских вода које ће се 

користити за контролисано испуштање атмосферских вода у реципијент 

димензионисати на меродавну рачунску кишу на предметној локацији у складу са 

важећим прописима и актима; 

4.16.  Пројектованим методама пречишћавања омогућити ефикасан рад постројења 

којим ће се гарантовати квалитет пречишћених и испуштених вода које неће угрозити 

прописан квалитет реципијента водотока Завојничка река; 

4.17.  Приликом усвајања решења објеката за евакуацију, односно третман отпадних 

вода, неопходно је придржавати се следећих прописа: 

- Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде 

и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ број 67/2011 и 

48/2012 и 1/2016); 
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- Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних 

хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за 

њихово достизање („Сл. гласник РС“ број 35/2011); 

- Правилника о еколошког и хемијског статуса површинских вода и 

параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода 

(„Сл. гласник РС“ број 74/2011); 

- Правилника о начину и условима мерења количине и испитивање 

квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним 

мерењима (''Сл. гласник РС'', бр. 33/2016); 

- Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у 

површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово 

достизање (''Сл. гласник РС'', бр. 50/2012 од 18.05.2012. године). 

4.18.  Димензионисање објеката за пречишћавање и одвођење атмосферских вода  

извршити на основу карактеристичних рачунских вредности интензитета падавина 

различите вероватноће појаве за предметну локацију; 

4.19.  За урађаје за пречишћавање отпадних вода предвидети таква техничко-

технолошка решења која ће обезбедити пречишћавање отпадних вода до нивоа који 

одговара утврђеним граничним вредностима емисије; 

4.20.  Техничком документацијом дефинисати постављање уређаја за мерење и 

континуално праћење количина испуштене воде, добијене податке достављати Јавном 

водопривредном предузећу; 

4.21. Техничком документацијом предвидети да се мониторинг отпадних вода врши 

у складу са Правилником  о начину и условима за мерење количине и испитивање 

квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. Гласник 

РС“ бр.33/2016); 

4.22.  Предвидети да се врше редовна испитивања биохемиских и механичких 

параметара квалитета загађених-зауљених атмосферских отпадних вода, кao и 

санитарно фекалних отпадних вода пре и после пречишћавања од стране овлашћеног 

правног лица, као и да се извештај о извршеним мерењима квартално доставља јавном 

водопривредном предузећу; 

4.23.  За све објекте водовода и канализације, таложнике и сепаратор изршити 

потребне хидруличке прорачуне и прописно их димензионисати. Сви планирани 

капацитети морају бити усклађени са предвиђеним капацититима из важећег ПДР-а; 

4.24.  Изливне грађевине у реципијент Завојничку реку предвидети од бетонске 

уливне главе са бетонским крилним зидовима са неповратном клапном. Наведене 

изливе треба предвидети између минор корита и корита за средњу воду; 

4.25. У виду сепарата приказати инсталације атмосферске и фекалне канализације са 

изливном грађевином у реципијент Завоничку реку, на делу јавног водног земљишта 

ван грађевинске парцеле инвеститора (сепарат - пројекат прикључка атмосферских и 

пречишћених санитарно-фекалних отпадних вода у реципијент); 

4.26. Предвидети привремену депонију за одлагање материја које настају у процесу 

пречишћавања (отпаци, уља, муљеви и др.). Предвидети мере и процедуре управљања 

отпадом које ће бити спроведене у циљу заштите од евентуалног загађења подземних и 

површинских вода; 

4.27.  За све планиране активности током изградње, мора се предвитети адекватно 

техничко решење у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода; 

4.28.  Пројектом се морају дефинисати технички услови за извођење радова, како се 

не би угрозио водни режим. Евентуална оштећења која настану у току извођења радова 

морају се отклонити о трошку инвеститора; 

4.29.  Дефинисати технологију извођења земљаних радова и место одлагања 

материјала у току изградње. Одлагање овог материјала у водоток и обалу није 

дозвољено;  
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5. Надлежни орган који издаје грађевинску дозволу, у обавези је да је заједно са 

пројектом за грађевинску дозволу достави Јавном водопривредном предузећу, ради 

утврђивања усклађености техничке документације са издатим водним условима; 

6.  По завршетку изградње објеката и техничког прегледа објеката, инвеститор је у 

обавези да се обрати Јавном водопривредном предузећу, са захтевом за издавање водне 

дозволе. 

   

О б р а з л о ж е њ е 

 

Градска управа града Београда, Секретаријат за урбанизам и грађевинске 

послове, у име инвеститора „ИКЕА СРБИЈА“ д.о.о Београд Аутопут бр.22 (МБ: 

20287608, ПИБ: 104990791), поднела је захтев у поступку обједињене процедуре за 

измену локацијских услова, под бр. ROP-BGDU-14857-LOCA-4/2020, од 10.09.2020. 

године,  ради добијања водних услова за израду техничке документације за изградњу 

„Ikea Retail park“ фазе 1-7 и реконструкцију постојећег паркинга на катастарској 

парцели 210/31 КО Зуце у Београду. 

  Уз захтев је, кроз систем обједињене процедуре, преузета следећа 

документација у електронском облику: 

- Идејно решење (Главна свеска, Пројекат архитектуре и Прилог 10), урађено од 

стране предузећа Д А Дизајн Архитектура ДОО, Београд, ул. Гандијева бр. 169, августа 

2020. године; 

 - Локацијски услови бр. ROP-BGDU-14857-LOCН-3/2019 од 19.12.2019. године 

 

На основу преузете и наше расположиве техничке документације констатовано 

је следеће: 

Најближи водоток планираном објекту „Ikea Retail park Beograd“ са пратећим 

садржајима  на катастарској парцели број 210/31 КО Зуце, Градска општина Вождовац 

– град Београд је Завојничка река (водоток II реда, сходно Одлуци о утврђивању Пописа 

вода првог реда „Сл. гласник РС“ број 83/2010).  

За потребе Плана детаљне регулације за зону комерцијалних и привредних 

садржаја дуж аутопута Београд – Ниш јужно од наплатне рампе Бубањ Поток, Градске 

општине Вождовац и Гроцка, Целина 1 (,,Сл. Лист града Београда'' број 75/13), урађена 

је техничка документација регулације Завојничке реке и Глађевачког потока, а коју је 

финансирала Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда. 

У поступку припреме техничке документације прибављено је Мишљење РХМЗ 

број 922-1-79/2015 од 25.02.2015. године, као и Водни услови издати од стране ЈВП 

,,Београдводе''. 

Радови на регулацији Завојничке реке и Глађевачког потока изведени су у 

саставу уређења грађевинског земљишта у обухвату предметног Плана детаљне 

регулације. Сви елементи регулације предметних водотокова су имплементирани у 

План детаљне регулације. Обзиром да још није изграђена фекална канализација, 

предвиђено је привремено решење којим се пречишћене отпадне воде могу упуститити 

у реципијент Завојничку реку уз услов да се обезбеди пречишћавање свих вода којим ће 

се поштовати да ниво квалитета пречишћених вода бити у границама дозвољених 

емисија у воде. 

На основу чл. 117. Закона о водама, предметни објекат припада типу објеката 

број 22) производни и други објекат, за које се захвата и доводи вода из површинских 

или подземних вода и чије се отпадне воде испуштају у површинске воде, или јавну 

канализацију, за које грађевинску дозволу издаје надлежни орган локалне самоуправе, а 

према члану 43. истог закона, радови се могу сврстати у делатност типа 1) уређење 

водотока и заштита од штетног дејства вода и 3) заштита вода од загађивања. 

Предметна парцела налази се на око 24 m удаљености од Завојничке реке. 
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Слив Завојничке реке има површину од око 148 km² са надморском висином која 

варира од 230 до 300 mnm. Дужина слива у главном току је 22 km са нагибом терена од 

12,6%. Водотоци на сливу Завојничке реке су углавном неуређени.  

Као меродавна за димензионисање је усвојена велика вода повратног периода 

Q1% (116 m³/s) са протоком вероватноће појаве Q0,5%  (136 m³/s) као контролним, сходно 

изводу из Идејног и Главног пројекта регулације Завојничке реке и Глађевачког потока 

(Шумарски факултет, Београд  - фебруар 2015. године). 

 

 

Хидролошки подаци – карактеристичне рачунске вредности Завојничке реке 

Хиљадугодишња велика вода Q0,1%  (m³/s) 189 

Стогодишња велика вода Q1%  (m³/s) 116 

Педесетогодишња велика вода Q2%  (m³/s) 96,6 

 

Инвеститор „ИКЕА СРБИЈА“ д.о.о. из Београда, планира изградњу „Ikea Retail 

park“ фазе 1-7 и реконструкцију постојећег паркинга на катастарској парцели 210/31 КО 

Зуце у Београду. Приступ локацији обезбеђен је преко приступне улице У1 и планиране 

кружне раскрснице К2, на североисточној страни парцеле, постојећег кружног тока К3 

и кружног тока испред објекта ИКЕА робна кућа и преко парцеле 210/1 у оквиру 

интерних саобраћајница објекта ИКЕА робна кућа (за јавни градски саобраћај).  

Планиран је новопројектовани део улице У1 (део кп 210/29), заједно са кружним 

током К2 (кп 202/1), која почиње од постојеће кружне раскрснице К3 која се налази у 

зони Робне куће „ИКЕА“. Улица се изводи до краја парцеле на којој се планира 

изградњa комплекса „ Ikea Retail park“. Од постојеће кружне раскрснице К3 и кружног 

тока на ГП2 (кп 210/32), планирају се интерна приступна саобраћајница која се 

наставља на ГП2. До објеката воде приступне саобраћајнице повезане са простором за 

паркирање. 

Уз западну границу парцеле, пројектован је канал за скупљање и одвођење 

површинске воде, као наставак на канал са суседне парцеле ГП1, тј паркинга робне куће 

„ИКЕА“. Основна функција канала је да одводи воду са суседног брда на западној 

страни локације контролисано до Завојничке реке. Канал за одводњавање површинске 

воде је пројектован као отворени, обликован у земљи, са почетком у постојећем насипу 

ИКЕА робне куће и изливом у Завојничку реку, кроз планирани канал испод 

новопројектоване улице У1. Канал је испланиран тако да не прелази регулациону 

линију парцеле. Геометрија канала се заснива на: 

- Површини пресека, димензионисаног према количинама површинских вода на 

локацији, грубе површине пресека од 0.5m2 па до 1.2m2 на крају брда; 

- Уздужне косине са пројекованим нагибом од 2.5%, у складу са постојећим 

условима терена; 

- Потенцијалу терена за максималну искоришћеност површина, пројектованих у 

нагибима 3:1 са стране новопројекованог насипа од песка. 

Пројектом је предвиђено седам фаза изградње. Прву фазу чини паркинг са 

пратећом инфраструктуром и инфраструктурним објектима, као и подземни 

инфраструктурни објекти. Инфраструктурни објекти се налазе распоређени у оквиру 

техничког блока 1 и техничког блока 3. У оквиру фазе 1 изводе се технички блок 1, 

технички блок 3 и подземни инфраструктурни објекти. Другу фазу чини малопродајни 

објекат „Strip Mall“ SM са издвојеним малопродајним објектом „Cafe“ CA1 и „Трафика“ 

СА2. Трећу фазу чини малопродајни објекат „Do It Yourself“ DIY. Четврту фазу чини 

малопродајни објекат „Stand Alone 1“ SA1 и „Stand Alone 2“ SA2. Пету фазу чини 

угоститељски објекат „Fast Food 1“ FF 1. Шесту фазу чини угоститељски објекат „Fast 

Food 2“ FF 2. Седму фазу чини угоститељски објекат „Fast Food 3“ FF 3. 
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Планирано је да се пројектоване фазе изводе у следећем редоследу: прво се 

изводи прва фаза – паркинг са пратећом инфраструктуром за цео комплекс, након чега 

се изводе остале фазе које чине објекти. 

Редослед извођења фаза изградње није међусобно условљено, осим за фазу I – 

паркинг простор и инфраструктура морају почети са изградњом пре изградњи осталих 

објеката, тако да је могуће изводити следеће фазе независно, или неколико фаза 

одједном. Паралелно са изградњом комплекса планира се извођење дела улице У1 и 

кружног тока К2, који нису предмет овог пројекта. До реализације наредне етапе овај 

крак ће бити опремљен физичким баријерама којим се спречава пролазак возила, док ће 

саобраћајном сигнализацијом учесници у саобраћају бити упозорени да се улица У1 

завршава као слепи крак.  

 

ФАЗА I - ПАРКИНГА И ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ И 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ ПАРКИНГА: 

Сва инфраструктурна прикључења планираних садржаја изводиће се у оквиру 

фазе I. Објекти техничког блока 1 и 3  и подземни инфраструктурни објекти биће 

изведени у оквиру фазе I. 

Идејним решењем за све фазе предвиђена је израда насипа испод објеката и 

паркинг простора ради заштите од подземних, површинских и атмосферских вода. Коте 

насипа су усклађене са нивелационим решењем улице У1 и топографијом постојећег 

терена. Горња кота насипа варира у зависности од нивелационог решења саобраћајнице 

и одвођења атмосферских вода. Део постојећег, изведеног насипа и паркинг површине, 

тренутно у функцији објекта ИКЕА робна кућа, а који припадају катастрској парцели 

210/31 се делимично руше, како би се обезбедио простор за објекте и интерне 

саобраћајнице будућег комплекса „Ikea Retail Park”. 

Приступ за посетиоце омогућен је из улице У1, преко кружног тока К3 и интерне 

саобраћајнице на парцели ГП2. Поред тога, посетиоцима је омогућена веза са 

изграђеним комплексом објекта ИКЕА, преко кружног тока изграђеног у оквиру мреже 

интерних саобраћајница. Главна кретања возила посетилаца предвиђена су 

саобраћајницом која води од кружне раскрснице на саобраћајници У1, преко 

саобраћајнице која води ка малопродајном објекту „Strip Mall“ SM, затим испред 

малопродајних објеката „Stand Alone 1“ SA1 и „Stand Alone 2“ SA2 и на крају 

саобраћајницом која води према изграђеном комплексу објекта ИКЕА. 

Приступ доставних возила планиран је из улице У1, преко кружног тока К3 и 

интерне саобраћајнице на парцели ГП2. Поменута интерна саобраћајница задржава се у 

постојећем стању. Доставна возила у оквиру комплекса “Ikea Retail park” имају два 

смера кретања. Први је иза малопродајних објеката „Strip Mall“ SM и „Do It Yourself“ 

DIY, након чега излазе на саобраћајницу У1 на северозападној страни комплекса. 

Други смер је са кружог тока К3 преко кружног тока на парцели 210/32, 

саобраћајницом иза малопродајних објеката „Stand Alone 1“ SA1 и „Stand Alone 2“ SA2, 

према излазу на У1 саобраћајнцу преко кружног тока К2. 

Кретање доставних возила одвојено је од кретања возила посетилаца у зони 

истовара робе. 

У оквиру фазе I пројектован је паркинг за цео комплекс. 

У фази I су пројектовани технички блокови 1 и 3 и подземни објекти 

инфраструктуре, неопходни за рад и несметано функционисање објекта, као и 

заједнички тотем, рекламни стуб за малопродајне објекте „Strip Mall“ SM i „Stand Alone 

1“ SA1 и „Stand Alone 2“ SA2, смештен у оквиру зелене површине.  

Технички блок 1 обухвата следеће објекте: 

- Спринклер станица ТР1 

- Трансформаторска станица ТС1 

- Резервоар за спринклер РС1 

- Резервоар за хидрантску мрежу РХ1 
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- Дизел агрегат ДЕА1 

 

Технички блок 3 обухвата следеће објекте: 

- Трансформаторска станица ТС2 

- Дизел агрегат ДЕА3 

У оквиру фазе I су предвиђена је и подземна ретензија РЕ за кишну канализацију 

целог комплекс са сепаратором уља и бензина као и подземно постројење за 

пречишћавање воде ППОВ предвиђено за све фазе. 

 

ПРОМЕНА ФУНКЦИОНАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: 

Промена функционалне организације у оквиру фазе 1 се односи на промену 

диспозиције објеката у оквиру техничких блокова 1 и 3. Разрадом пројекта дошло 

је до промена у диспозицији и габариту објеката у оквиру фаза 2, 3 и 4, те је то 

узроковало и промену диспозиције техничких објеката у оквиру фазе 1. Промена 

диспозиција и габарита објеката у оквиру комплекса не изискује промену 

претходно дефинисаних потребних капацитета прикључака комплекса на спољну 

мрежу. 

Објекти у оквиру техничког блока 1 су на новим позицијама у оквиру 

комплекса. Уместо претходно предвиђених два спринклер резервоара, новим 

решењем је предвиђен један резервоар РС1, док је након даље разраде пројекта 

предвиђено повећање габарита објекта ТР1 ради обезбеђивања довољног простора 

за смештање опреме. Објекат Топлотне подстанице ТР2 је услед измене 

машинских инсталација укинут, док је габарит објекта Трансформаторске 

станице ТС1 смањен. Остали објекти техничког блока 1 су непромењених 

габарита. 

Објекти техничког блока 3 су услед измене објекта у Фази 4 померени на 

нову позицију. Резрвоар за санитарну воду СВ1 је укинут, а објекат 

Трансформаторске станице ТС2 је смањен у габариту. 

У оквиру Фазе 1, изван Техничких блокова, објекат Флотације ФЛО је 

услед измена ВИК инсталација укинут, док је подземни објекат Ретензије РЕ остао 

непромењен. 

 

Водовод и канализација: 

Комплетне инсталације водовода и канализације целог комплекса ће се извести у 

фази I, а кроз остале фазе ће се вршити само повезивање будућих објеката на 

комуналну инфраструктуру комплекса. 

Од инсталација водовода и канализације предвиђене су следеће целине : 

1. Спољна и унутрашња санитарна мрежа: 

Прикључак објеката (свих фаза) ће бити на уличну водоводну мрежу DN250mm.  

Предвиђени су засебни водомери : 1 водомер за санитарну воду за фазе I, II, IV, 

V, VI и VII и 1 водомер за санитарну воду за фазу III (посебан прикључак).  

2. Спољна и унутрашња хидрантска мрежа; 

Прикључак хидрантске мреже комплекса је заједнички са прикључком 

санитарне воде фаза I, II, IV, V, VI и VII и у заједничком водомерном шахту се 

предвиђа одговарајући водомер за хидрантску воду. 

Као резерва воде за гашење пожара биће предвиђен надземни резервоар за 2-

сатну количину воде (са резервом воде од 10%), корисне запремине 240m3 (бруто 

запремине 270 m3) и пумпним постројењем. 

3. Спољна и унутрашња мрежа санитарне канализације: 

Санитарна канализација целог комплекса је јединствена за све фазе. Мрежа 

санитарне канализације биће повезана на постројење за пречишћавање отпадних вода 

ППОВ. Масна отпадна вода из угоститељских објеката се обавезно, пре прикупљања у 

спољну санитарну канализацију, мора третирати адекватним сепараторима масти.  
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4. Постројења за пречишћавање санитарних отпадних вода: 

Биће предвиђено 1 постројење за пречишћавање отпадних вода– ППОВ. 

Процењени доток отпадне воде на ППОВ износи 35.73 l/s у тренутку максималне 

оптерећености. 

 Испуст у Завојничку реку ће бити заједнички, са капацитетом од 35.73 л/с, 

односно један вод од ППОВ-а, испод саобраћајнице У1 до финалног реципијента, 

Завојничке реке. 

Уливна цев у реку ће бити пречника Ø200, постављена у одговарајућем паду и на 

месту улива обезбеђена адекватном изливном грађевином. 

6. Спољна и унутрашња кишна канализација: 

Кишна вода са кровова објекта, кишна вода са асфалтних и бетонских површина 

(третирана сепараторима уља и бензина) и кишна вода са зелених површина ће се пре 

испуштања у Завојничку реку скупљају у бетонску ретензију кишних вода (корисне 

запремине 1500 m3).  

Процењена комплетна количина кишне воде која ће дотицати у ретензију са 

целог комплекса је 1.826 l/s. У ретензији ће бити постављена пумпна станица, са више 

појединачних пумпи, која ће омогућити дозирано препумпавање у регулисано корито 

Завојничке реке од око 800,00 l/s. Разлика између дотока воде и контролисаног 

испуштања ће се ретензирати и касније препумпавати. Препумпавање ће се вршити са 5 

пумпи (4+1, 4 радне пумпе + 1 резервна пумпа, а све су капацитета Q= 200 l/s, H=5m) 

које се налазе у самој ретензији. 

Потисна уливна цев у реку ће бити пречника Ø300 и на месту улива обезбеђена 

адекватном уливно грађевином.  

Део кишне воде са брда (према прузи) на југозападу парцеле, Q=226 l/s ће се 

прикупљати пројектованим отвореним ободним каналом уз интерну саобраћајницу и 

кроз пропуст 600 mm у саобраћајницу У1 улити у финални реципијент - Завојничку 

реку.  

 

ФАЗА II- МАЛОПРОДАЈНИ ОБЈЕКАТ „Strip Mall“ SM И 

МАЛОПРОДАЈНИ ОБЈЕКАТ „Cafe“ CA1 и „Трафика“ СА2:  
Фазу II чине малопродајни објекти „Strip Mall“ SM, „Cafe“ CA1 и „Трафика“ 

СА2 - слободностојећи малопродајни објекат у ком су смештена два локала и 

банкомати. Сва три објекта су спратности П, док је примарна делатност трговина. 

 

Фазa III- МАЛОПРОДАЈНИ ОБЈЕКАТ „Do it your self“ DIY: 

Фазу III изградње чине малопродајни објекат „Do It Yourself“ DIY са пратећим 

ограђеним отвореним простором. Објекат је спратности П+1, а примарна делатност је 

трговина. 

Фазa IV- МАЛОПРОДАЈНИ ОБЈЕКАТ „Stand alone“ SA1 и SA2: 

Малопродајни објекти „Stand Alone“ SA1 и SA2 су спратности П, а примарна 

делатност је трговина. Објекти се изводи са пратећим тротоаром и граничи се са 

техничким блоком 3, који припада фази I. Објекти су постављени ка бочним границама 

парцеле, тако да је између њих, у централном делу предвиђен паркинг и приступне 

стазе за прилазак објектима.  

Фазa V- УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ „Fast Food 1“ FF 1:  

Фазу V пројекта чини угоститељски објекат „Fast Food 1“ FF1. Објекат се изводи 

са пратећим тротоаром и граничи се са приступном саобраћајницом и паркингом који 

припадају фази I. Примарна делатност је угоститељство. 

Фазa VI- УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ „Fast Food 2“ FF 2: 

Фазу VI пројекта чини угоститељски објекат „Fast Food 2“ FF2. Објекат се 

изводи са пратећим тротоаром и граничи се са приступном саобраћајницом и 

паркингом који припадају фази I. Примарна делатност је угоститељство. 

Фазa VII- УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ „Fast Food 3“ FF 3: 
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KABLOVSKIH VODOVA /

Kontejner za foliju /

Container for plastic film

30m 3

Kontejner za drvo /

Container for wood

30m 3

Kontejner za vešalice /

Container for hangers

10m 3
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Container for glass
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Cont. for commu. waste

4x1.100L

Kont. za kom. otpad /
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Brodski kontejner /

Ship container

Brodski kontejner /

Ship container
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Cont
. fo

r co
mmu. w

ast
e

4x1
.10

0L

Kont. za komun. otpad /

Cont. for commu. waste
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Tehnički blok 1 /

Technical block 1

DEA1

1.5 RH1

1.4 RS1

1.6 TS2

DEA3
DEA SA1

Predmet Faze 2 / Subject to Phase 2

Predmet Faze 3 / Subject to Phase 3

Predmet Faze 4 / Subject to Phase 4

Predmet Faze 5 /

Subject to Phase 5

Predmet Faze 6 /

Subject to Phase 6

Predmet Faze 7 /

Subject to Phase 7

428 parking mesta -

od 627 mesta namenjenih Fazi 2

(6PM za OSI, 2PM za porodice sa decom)

110 parking mesta od 162 namenjenih Fazi 4

(5PM za OSI, 3 za porodice sa decom)

70 parking mesta - od 627 mesta namenjenih Fazi 2

(19PM za OSI, 8PM za porodice sa decom)

319 parking mesta - od 332 namenjenih Fazi 3

(17PM za OSI, 7PM za porodice sa decom)

38 parking mesta -

namenjenih Fazi 6

(2PM za OSI, 1PM za porodice sa decom)

63 parking mesta -

namenjenih Fazi 7

(3PM za OSI, 2PM za porodice sa decom)

15 
par

kin
g m

est
a -

od 
627

 mest
a n

am
enj

eni
h F

azi
 2

(6P
M za

 OSI, 2
PM za

 po
rod

ice
 sa

 de
com

)
33 parking mesta -

namenjenih Fazi 5

(2PM za OSI, 1PM za porodice sa decom)

Betonska retenzija sa

pumpnom stanicom/

Concrete retention with

pump station

Dize
l ag

reg
at /

Dies
el g

ene
rato

r

Rez. za hidrantsku mrežu /

Hydrant reservoir

P, BRGP 50.26m 2

1.3 TS1

Transformatorska stanica /

Power station

P, BRGP 105.49m 2

Rez. za sprinkler /

Sprinkler reservoir

P, BRGP 107,51m 2

Sta
jali
šte
 tax
i vo
zila
 / T
axi
 pa
rkin
g

Postrojenje za

prečišćavanje

otpadnih voda /

Waste water

tretment plant

6 PM za OSI / 6 PS for Disabled

6 PM za OSI / 6 PS for Disabled

4 P
M za

 OSI / 4
 PS for

 Disa
ble

d

2 P
M za

 OSI /

2 P
S for

 Disa
ble

d

3 PM za OSI /

3 PS for Disabled

3 PM za OSI /

3 PS for Disabled

3 PM za OSI /

3 PS for Disabled

2 P
M za

 OSI /

2 P
S for

 Disa
ble

d

6 P
M za

 OSI /

6 P
S for

 Disa
ble

d

2 PM za OSI /

2 PS for Disabled

2 PM za OSI /

2 PS for Disabled

3 PM za OSI /

3 PS for Disabled

1.1 TR1

Sprinkler stanica /

Sprinkler station

P, BRGP 142.88m 2

114 parking mesta -

od 627 mesta namenjenih Fazi 2

1 PM za OSI /

1 PS for Disabled

Predmet Faze 1 / Subject to Phase 1

Retail park totem, visina 26m /

Retail park navigation tower,

height 26m

Separator

Stajalište javnog gradskog saobra ćaja / Public bus station

Sta
jali
šte
 au
tob
usa
 za
 org

ani
zov
ane

 po
set
e / 
 Bu
s s
tati
on 
for 
org
ani
zed
 vis
its

358
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a z
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ne 
u IK

EA Reta
il P
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-u /

Emplo
yee

 pa
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g fo
r IK

EA Reta
il P

ark

7 PM za OSI / 7 PS for Disabled

3 P
M za

 OSI /

3 P
S for

 Disa
ble

d3 P
M za

 OSI /

3 P
S for

 Disa
ble

d

Zastave / Flags

0.7%

0.5
%

0.4
%

Zast
ave

 /
flag

s

Zastave / Flags

Zastave / Flags

Pe
šač
ka 
nad

stre
šni
ca 
2 /

Pede
stri

an 
can

opy
 2

Pe
šač
ka 
nad

stre
šni
ca 
1 /

Pede
stri

an 
can

opy
 1

Pešačka nadstrešnica 3 /

Pedestrian canopy 3

Pešačka nadstrešnica 3 /

Pedestrian canopy 3

Pešačka nadstrešnica 3 /

Pedestrian canopy 3

Dizel agregat 3/

Diesel generator 3

Transformatorska stanica /

Power station

P, BGRP 80.25m 2

2.1

2.2

2.3

2.4

Legenda saobraćajnih oznaka  / Traffic  signs legend:

Ulaz/Izlaz na lokaciju IRPB /
Entrance/Exit to the site

Legenda oznaka ulaza-izlaza / Entrance-exit legend:

Pešački ulaz/izlaz na lokaciju IRPB  /
Pedestrian entrance/exit to the site

Sporedni izlaz / Side exit

Ekonomski ulaz - snabdevanje / Delivery entrance - Supply

Glavni ulaz u zajedni čke prostorije / Main entrance to the Common area

Glavni ulaz za zaposlene / Main entrance for employees

Glavni izlaz / Exit from the building

Glavni ulaz u tehničke prostorije / Main entrance to the Technical area

Pravac kretanje protivpožarnih vozila  /
Fire truck traffic flow

Granica faza / Phase boundery

Nadzemni objekti / Buildings

Podzemni objekti / Underground buildings

Saobraćajne zone / Traffic area

Zaustavna zona dostavnih vozila / Stopping area of delivery vehicles

Kanal za prikupljanje površinskih voda / Channel for surface water collection

Škarpa / Embankment slope

Legenda urbanističkih oznaka / Legend of zoning labels:

Mesto rasecanja postojećih kablovskih vodova / The location of existing cable lines division

Izliv kišne kanalizacije / Storm sewage outlet

Izliv prečišćene fekalne kanalizacije / Purified sewage outlet

Planirani priključak vode / Planned water connection

Legenda instalacionih priključaka / Legend of installation connections:

Zelenilo u direktnom kontaktu sa tlom / Greenery in direct contact with the ground

Pešačke zone / Pedestrian area

Zona zabrane izgradnje objekta / Zone of banned construction

Zone zaštite / Zones of protection:

Zona zabranjene izgradnje objekta sa povećanim rizikom od eksplozije /
Zone of banned construction of buildings with increased risk of explosion

Zona korišćenja izgradnje pod posebnim uslovima / Zone of construction under special conditions

Granica urbanističkog projekta=Granica katastarske parcele / Urban project boundary=Cadastral plot boundary
Granica parcele / Cadastral plot boundary
Broj katastarske parcele / Cadastral plot number210/31
Granica gradjevinske parcele / Building plot boundary
Oznaka gradjevinske parcele / Building plot numberГП 1
Regulaciona linija / Regulatory line
Gradjevinska linija / Building line
Granica gradjenja / Construction boundary

Maksimalna visina objekat / Maximum building heightH макс.

Trasa železničke pruge / Railway route

Legenda oznaka / Labels legend:

Trasa regulisanog vodotoka / Tracks of regulated watercourse

Postojeća infrastruktura / Existing infrastructure

Novoprojektovani deo ulice U1 / Newly designed section of the U1 street

Nadstrešnica / Canopy

Apsolutna visinska kota terena /
Apsolute elevation of the terrain

Apsolutna kota dna kanala /
Absolute elevation of the bottom of
the canal

Zona odlaganja otpada / Waste zone

Postojeći teren / Existing terrain

Reklamna zastava zakupaca /
Tenant advertising flag

LOKACIJA / Location

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE / Design Stage

DEO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE / Discipline

NAZIV PROJEKTA / Project title

NAZIV CRTEŽA / Title

RAZMERA / Scale DIM. LISTA /  Paper size

OZNAKA PRILOGA /  Drawing No.

PROJEKTANTI / Seniors Architect

PROJEKTANT / Architect of the record

Gandijeva 169/1, 11070 Novi Beograd
Beograd, Srbija

00 381 11 160 966;

INVESTITOR / Client

ODGOVORNI PROJEKTANT / Arch. engineer of record

BROJ LISTA / Page No

GLAVNI  PROJEKTANT / Lead architect

DATUM IZRADE / Date

SEVER / North OVAJ CRTEŽ JE VLASNIŠTVO "D.A - DIZAJN.ARHITEKTURA" KOMPANIJE I ZAŠTI ĆEN JE
AUTORSKIM PRAVIMA. KOPIRANJE CELOG CRTEŽA ILI NJEGOVOG DELA JE ZABRANJENO BEZ
PISMENE SAGLASNOSTI ODGOVORNOG PROJEKTANTA. DOKUMENTACIJA SE ODNOSI SAMO
NA OBJEKAT OVDE SPECIFICIRAN I NE MOŽE SE KORISTITI ZA DRUGI PROJEKAT.
DOKUMENTACIJA JE RADJENA NA OSNOVU RASPOLOŽIVIH PODATAKA, TE JE IZVODJAČ
DUŽAN DA SVE DIMENZIJE PROVERI NA LICU MESTA PRE POČETKA IZVODJENJA, A
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INFORMATION, HOWEVER, ALL MEASUREMENTS ARE TO BE VERIFIED ON PROJECT SITE BY
THE CONTRACTOR BEFORE WORK BEGINS, AND DIFFERENCES FOUND WILL BE RECONCILED
WITH A SUPERVISOR. MODIFICATION ONLY WITH THE CONSENT OF THE RESPONSIBLE
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Arhitektura / Architecture

05-00-AR-1200-SP

Situaciono rešenje sa
Osnovom Prizemlja

Site Plan with Ground Floor Level

IKEA Retail Park Beograd, faze 1-7 i
rekonstrukcija postojećeg parkinga

Zona komercijalnih i privrednih sadržaja duž auto puta
Beograd-Niš, južno od naplatne rampe Bubanj potok, gradske
opštine Voždovac, katastarska parcela 210/31 K.O.  Zuce,
Beograd

1:750 A0 02

VINJETA / Key Plan

Projekat za izvođenje / Design for construction
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BR.REV./ REV.NO. DATUM / Date OPIS / Revision Description POTPIS / Checked By

2.0 Oktobar / October 2020 Izmena PZI / Design for construction change

1.0 Jun / June 2020 Izmena PZI / Design for construction change

2.1 Oktobar / October 2020 Izmena Tehničkog bloka 1 / Technical block 1 change

2.2 Oktobar / October 2020 Izmena Tehničkog bloka 2 / Technical block 2 change

2.3 Oktobar / October 2020 Ukidanje objekta FLO / FLO building cancellation

1.1 Izmena osnove SM / SM layout changeJun / June 2020

2.4 Oktobar / October 2020 Dodata pešačka nadstrešnice 3  / Added pedestrian canopy 3

2.4 2.1 2.2

2.0
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