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ЈВП "Београдводе"- Београд, решавајући по захтеву Инвеститора,-Градске 

Управе Града Београда, Агенције за инвестициј е , Трг Николе Пашића бр.6 из Београда, 

бp.XXVII-02 Број: 031-581/112009 од 22.05.2009. год. (наш бр. 1380 од 26.05.2009.), на 
основу чл. 15. став 2. тч. 27. Закона о водама ("Сл. гл. РС", бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 
54/96), t.UI.8. Закона о главном граду("Сл.гл.РС" бр.129/2007) и t.UI. 192. Закона о општем 
управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/03 ), доноси 

РЕШЕЊЕ 

о издавању водопривредних услова 

Издају се Инвеститору, - Градској Управи Града Београда, Агенцији за 

инвестиције(МБ 17565800), Трг Николе Пашића бр.6 из Београда, водопривредни услови 

за реконструкцију мелиорационог канала бр.20 у Доњем пољу, западно од улице др.Ивана 

Рибара, са следећим условима: 

1. Техничку документацију за предметни објекат изралити у складу са 

одредбама Закона о водама ("Сл.гл.РС" бр.46/9 1 ) и одредбама Закона о планирању и 
изгра.:хњи("Сл.гл.РС" бр.47/03). 

2. Пре израде техничке документације извршити све неопходне истражне 
радове и обезбедити одговарајуће подлоге (урбанистичке" геодетске, геомеханичке: 
хидроrеолошке и др.), како би се на основу њих дало техничко решење за планиране 

радове. 

3. Уређењем и нивелацијом терена, на комплексу за изградњу објеката 

непрофитабилног и социјалног становања, имајући у виду да се планира насипање, мора 

се во.анти рачуна да се очува мелиорационо-дренажна функција канала бр.20, леве 
притоке канала Петрац П, у сливу канала Галовица. 

Канал бр. 20 трасиран је средином широке депресије од улива у канал 

Петраu Il (км 0+000) до Бежаније, у дужини од око 1150м. Одводњава низак терен 

депресије и реципијент је других дренажних канала са истом функцијом. 

4. У циљу одржавања функције канала, ободом насутог терена комплекса 

предвидети његову реконструкцију, имајући у виду да се деоница у дужини од око 350м 

налазн на простору предвиђеном за насипање и уређење терена. Реконструкцију трасе на 

највећем делу могуће је извести у оквиру границе парцеле, до везе на постојећу трасу 



2 

канала бр.20, на низводном делу, након улива канала бр.20-3, као десне притоке, у 

зависности од планирања на преосталом делу парцеле. 

5. Према постојећем протицајном профилу, дефинисати и каналсю1 појас, са 
интервентним простором за одржавање канала, - две траке(2х5,Ом) са обе стране канала. 

Профил канала је трапезно земљано корито, са ширином у дну од О,6м, 
нагибима косина од 1: 1,5, светлим отвором од око 6,Ом и дубином од 1,5 - 2,Љ1, за коте 

терена око 70,SОмнм . Пројектоване коте дна су на ушћу 68,55мнм, односно 68,64мнм на 
узводном крају трасе. 

6. Документацијом предвидети да се прихвате сви постојећи дренажни канали 
на околном подручју, без обзира да ли су у оквиру мелиорационе мреже, уколико им је 

она реципијент, имајући у виду да не треба да се погорша одводњавање постојећег терена 

до привођења намени, што се односи на депресије на северном делу комплекса. Уколико 

је потребно, предвидети и прочишћавање постојећих профила, на местима улива и 

наставка предметног канала. 

7. Планираном нивелацијом комплекса, требало би да се све воде оријентишу 

ка источној страни, према водовима градске атмо~ферске и санитарне канализације, тако 

да се мелиорациони канал не планира као реципијент вода из будућег насеља. 

Уколико се, зависно од уређења осталог дела парцеле, ипак буде предвидело 

упуштање у мелиорациони канал, - кишне, дренажне или третиране воде морају бити 

чисте, односно својим квалитетом не смеју угрозити прописану другу класу вода у 

реципијенту, посебно имајући у виду локацију у широј А санитарној зони заштите 

водоизворишта , на самој граници са ужом зоном. 

8. На местима евентуалних улива, у зони испуста, предвидети уклапање у 
профил и осигурање косина и дна, у циљу спречавања ерозије корита. Излив треба даје на 

мин. ЗОцм од коте дна канала. 

9. Уколико се планира укрштање појединих водова са каналом, горња ивица 
цеви треба да је на мин.1,0(1,5)м испод пројектованог дна канала. Прелаз треба да је 
видно обележен. 

1 О. Преко уређеног профила канала предвидети премошћавање мостом или 
пропустом довољне пропусне моћи за неометано протицање рачунских вода, као и за 
одржавање. 

11 . Након израде предметне техничке документације и извршене спољне 
техничке контроле (са приложеним Записником), Инвеститор је обавезан да прибави и 

водопривредну сагласност сходно чл.16 ст.2 Закона о водама("Сл. Гласник РС", бр. 
46/91). 

Образложење 

Инвеститор, - Градска Управа Града Београда, Агенција за инвестиције(МБ 
17565800), Трг Николе Пашића бр.6 из Београда, поднео је захтев ЈВП "Београдводе" -
Београд за издавање водопривредних услова у циљу реконструкције мелиорационог 

канала бр.20 у Доњем пољу, западно од улице др.Ивана Рибара, у склопу изградње 
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објеката непрофитног и социјалног становања на локацији западно од улице др.Ивана 

Рибара, у Новом Београду. 

Уз захтев је поднето следеће: 

- Извод из Урбанистичког плана(ДУП западно од улице др.Ивана Рибара у 

Новом Београду("Сл. Лист града Београда" бр. 18/87 и 20/90) за изградњу непрофитног и 
социјалног становања на локацији западно од улице др.Ивана Рибара у Ново~t 

Београду(Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове IX-13 број 350.3-859/08 од 
16.04.2008.rодине) 

- Саставни део Акта о УУП је Урбанистички пројекат за препарцелаuију, 
потврђен под IX-03 бр.350.11-738/2006 од 10.08.2006. године и усвојено Идејно 

урбанистичко архитектонско решење, потврђено Закључком Ко~шсије за планове 
Скупштине града Београда на 146. седници од 25.03.2008. године. 

- Услови ЈКП БВК за канализацију бр. Г/304/1 од 11.02.2009. године 
- У слови ЈКП БВК за водовод бр.В/475/1 од 10.02.2009.године 
- Прегледна ситуација 

- Ситуација у размери 1: 500 
- Решење о одобрењу за изградњу(Секретаријат за урбанизам и грађевинске 

послове, Сектор за спровођење планова и припрему за грађење IX-04 бр . 351-248/08 од 
19.06.2008. године). 

Предметна локација се налази на потезу од Виноградске улице ка реци Сави, у 

продужетку локације која је по ГП-у планирана за спорт и рекреацију.Налази се у 

подручју I I I спољне зоне и део је насеља др. Иван Рибар, на грађевинској парцели ГП! , 

формираној од кат. парцела бр. 1450, 1451 , 1452, 1453, 1454, 1455, 1456/2, 1457/2, 1458/5, 
1461/2, 1462/2, 2180/2, 3071/2, 3121/2(канал бр 20), 3122/2 3123/4 КО Бежанија, према 
Извештају о обележавању Републичког геодетског завода, бр. 942-01-17-585/2007 од 
10.05.2007. године.Површина парцеле је око 77578м2, од чега је за изградњу објеката око 
36470м2, односно са површином за паркинге 47338м2 . Планиране су површине за 
изградњу објеката, зелене и слободне површине са могућношћу паркирања на отвореном и 
јавне саобраћајне површине.Приступ парцели је са јавне приступне саобраћ~јнице из 
улице др.Ивана Рибара, а пешачки са ободних тротоара и пешачких стаза. 

У погледу водоснабдевања, предвиђа се изградња новог цевовода 0300мм, дуж 

нове улице са стране локације, са прикључцима за насеље ( два вода 0150мм) и 
одговарајућом хидрантском мрежом. 

Канализација на предметној локацији припада Централном систему, према коме 

је дефинисан сепарациони сиситем одвођења кишних и санитарних вода.Главни 

реципијент за отпадне воде је двојни колектор(ФБ 140/160, АБ 01600), којим се 
сакупљене кишне и отпадне воде усмеравају од блока 45 ка ЦС "Галовица".Поред 
локације са налазе ФК 0300мм и два кишна вода 0300мм , на кој е са воде не могу 
прикључити.Планирана је нова фекална канализација од локације до постојеће , са 
реконструкцијом низводног дела и могућношћу гравитационог прикључења са најниже 

етаже на 74,Омнм. Нова кишна канализација биће водови 0300мм- 0700мм, паралелни са 

постојећом, ближе локацији. 

Уређење терена подразумева насипање на просечну коту 77,50мнм(од 77-
78мнм), што у односу на постојећи терен значи висину од око бм.Планираним радовима 
затрпаће се део мелиорационог канала бр. 20 из система канала Петрац у сливу канала 
Галовица, тако да се та деоница мора реконструисати, са прихватањем свих осталих 

канала на терену и повезивањем са низводним делом трасе. 
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Након увида у достављену и постојећу документацију, имајући у виду 
наведено стање, стручна служба ЈВП "Београдводе", Београд, донела ј е горње Решење са 
условима наведеним као у диспозитиву. 

Ово Решење уведено је у Водну књигу ЈВП "Београдводе", по.:~ ре.1Ним 

бројем---2L_ за Водно подручје реке Саве. 

Против овог Решења може се изјавити жалба Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, - Републичкој дирекцији за воде, у року од 15 дана од .Јана 
пријема, преко ЈВП "Београдводе", Београд. 

Доставити: 
Градској управи града Београда, 

Агенцији за инвестиције, 

Трг Николе Пашића бр. 6 
Мин. пољ. шум. и водопривреде, 

Републичкој дирекцији за воде х2 
0 Служби аналитике 
0 Водопривредној инспекцији 

ВП "Галовица" д.п. 
Авијатичарски трг бр. 1 О, Зенун 

Водној књизи 

- vСлужби аналитике х2 
Архиви 
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