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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА 20, 

 
ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД 

 
- Елаборат за рани јавни увид – 

 
 
 

 

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 
1. УВОД 
 
Изради Плана детаљне регулације за део блока 20, градска општина Нови Београд (у даљем 
тексту: План) приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за 
део блока 20, градска општина Нови Београд („Службени лист града Београда“, 
бр.69/17) (у даљем тексту: Одлука) коју је Скупштина града Београда донела на седници 
одржаној 26.09.2017.године.  
 
Иницијативу за израду Плана покренуло је предузеће Delta Real Estate doo. Из Београда, у 
циљу стварања планског основа за дефинисање јавног интереса и обезбеђења капацитета 
техничке инфраструктуре за планирану изградњу објеката комерцијалних и пословних  
садржаја на локацији - пословне куле и хотела.  
 
2. ОБУХВАТ ПЛАНА  
 
У складу са Одлуком обухваћен је део територије градске општине Нови Београд. Оквирном 
границом Плана обухваћен простор између регулација блока 20 ка Улици Милентија 
Поповића и Булевару Зорана Ђинђића и границе катастарских парцела 2309/3 и 2309/2 КО 
Нови Београд, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране 
мреже. 
 
Површина обухваћена Планом износи око 2,6 ha. Коначна граница утврдиће се у фази израде 
и верификације Нацрта плана. 
 
За израду елабората за рани јавни увид коришћене су следеће подлоге: 

 орто-фото снимак; 

 ажурни катастарско-топографски план (август 2017) у Р 1 : 500; у дигиталном облику; 

 Катастар водова и подземних инсталација са радног оригинала у Р 1:500, у дигиталном 

облику; 

   
Предложена граница Плана приказана је на свим графичким прилозима овог елабората. 
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Шире окружење планског подручја приказано је на графичком прилогу бр. 1: „Шира 
ситуација са границом Плана на орто-фото снимку'' Р 1: 2 500. 
 
3. ПЛАНСКЕ УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 
 
Плански основ за израду Плана садржан је у Плану генералне регулације грађевинског 
подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целинe I-XIX) ("Службени 
лист града Београда", бр. 20/16, 97/16 и 69/17) (у даљем тексту: План генералне регулације). 
 
Предметно подручје припада Целини IX – Центар Новог Београда, Првобитни Нови Београд. 
Основна карактеристика овог подручја је слободни систем изградње стамбених и пратећих 
садржаја у функцији становања, као и појединачних или груписаних објекта комерцијалних и 
специјализованих централних делатности, на површинама пространих грађевинских блокова. 
Центар Новог Београда налази се између Дунава, Саве, железничке пруге и Улице 
омладинских бригада и обухвата језгро Новог Београда, први ободни ред блокова, простор 
Старог сајмишта и парк на Ушћу.  
Центар Новог Београда има велике развојне могућности у погледу изградње нових 
капацитета комерцијалних делатности. Инфраструктурна опремљеност, добра  саобраћајна 
приступачност за високу концентрацију запослених и кориснка, неизграђеност, власништво 
земљишта, комлементарни садржаји у контактној зони и могућност функционалног 
повезивања са друга два центра првог ранга, представљају врхунску понуду међу градским 
локацијама за пословну намену. 
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Планирана намена површина 
 
У оквиру границе Плана детаљне регулације за део блока 20, градска општина Нови Београд 
планиране су површине за мешовите градске центре (М4), као површине осталих намена. 
 

 
 

Извод из Графичког прилога ''Подела на зоне са истим правилима рађења'' Плана генералне 
регулације, са приказом границе Плана 

 

Мешовити градски центри су површине намењене централним садржајима у којима је 
планирана изградња комерцијалних, пословних и стамбених објеката са обавезним 
пословним приземљем.  
 
Основни урбанистички параметри у зони мешовитих градских центара у зони више 
спратности (М4) су следећи: 
 

- однос становање : пословање = 0 - 80% : 20% - 100% 
- индекс заузетости („З“) на парцели је  до 60% (може бити увећан за 15% код угаоних 

објеката) 
- индекс изграђености („И“) на парцели је до 5.0(може бити увећан за 15% код угаоних 

објеката) 
- максимална висина венца објекта је 32.0 m, изузетно 44.2 m  
- оријентациона планирана спратност је П+8+Пк/Пс, изузетно до П+12+Пк/Пс 
- максимална висина објеката у у изграђеном ткиву 1.5 ширина улице, уколико је 

грађевинска линија повучена од регулационе, меродавно је растојање између 
грађевинских линија 

- проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 40% 
- незастрте зелене површине на парцели су мин. 10% 
- паркирање се мора решити на парцели применом следећих норматива: 

 

НОРМАТИВИ ЗА ПАРКИРАЊЕ 

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПРИМЕЊЕНИ НОРМАТИВИ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ 
МИНИМАЛНОГ БРОЈА ПАРКИНГ МЕСТА 

становање  1.1 ПМ по стану  

 кроз израду ПДР-а или УП у складу са Уредбом о 

стандардима и нормативима за планирано 
пројектовање,грађење, коришћење и одржавање станова 

за социјално становање, на основу Закона о социјалном 

становању (Службени гласник РС 72/09) за социјално и 
непрофитно становање 
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комерцијални 
садржаји 

 1ПМ на 50m2 продајног простора трговинских садржаја 

 1ПМ на 60m2 НГП административног или пословног 

простора 

 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског 

објекта  
 1ПМ на 2-10 кревета хотела у зависности од категорије 

 1ПМ на 50m2 продајног простора шопинг молова, 

хипермаркета  

 1ПМ на 3 истакачка места за станице за снабдевање 

горивом  +1ПМ на 25m2 кафеа/ресторана+1ПМ на 0,5 

радна места на линији за прање или негу возила 
 1ПМ на 50m2 корисног простора пословних јединица или 

1ПМ по пословној јединици, за случај кад је корисна 

површина пословне јединице мања од 50 m2. 

мешовити градски 
центри 

 применити нормативе у зависности од примењене намене 

унутар мешовитог градског центра 

 
Даље спровођење ПГР Београда за обухваћену територију планирано je непосредном 
применом правила грађења, израдом урбанистичког пројекта уз примену параметара за зону 
9.М4.1. 

 
Извод из Графичког прилога ''Начин спровођења плана'' 
Плана генералне регулације, са приказом границе Плана 

 
На целој територији плана, на подручјима у зони вишепородичног становања (С5, С8, С9 и 
С10), зонама мешовитог градског центра (М1, М2, М3 и М4), као и у зонама са комерцијалним 
саджајима (К1 и К2), висина и спратност објеката, дефинисана у правилима за висину 
објеката, може се повећати, а урбанистички параметри и положај објекта ускладити, кроз 
израду Плана детаљне регулације, који у себи садржи Анализу и потврду испуњености 
критеријума за изградњу високог објекта, на који сагласност даје Комисија за планове 
Скупштине града Београда. 
 
Извод из Плана генералне регулацијe je саставни део Документације овог Елабората. 
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4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 

4.1. Постојећа планска документација 
 

Планови и делови планова обухваћени границом Плана: 
 
Предметно подручје није покривено плановима детаљне разраде. 
 
Остала урбанистичка документација од утицаја на предметни простор: 
 
За предметно подручје 2008. године урађен је Урбанистички пројекат за формирање 
комплекса ПФЦ 6 у блоку 20, на делу кат. парцеле  бр.2309/3, К.О. Нови Београд. 
 
Циљ израде Урбанистичког пројекта је био формирање грађевинске парцеле и утврђивање 
урбанистичких услова за изградњу објекта.  
 
На основу урбанистичког пројекта формирана је катастарска парцела 2309/20 К.О. Нови 
Београд, која је предмет израде овог Плана, док је даље спровођење урбанистичког пројекта 
обустављено усвајањем Плана генералне регулације, који је предметну локацију предвидео 
за директно спровођење. 
 
4.2. Постојеће коришћење земљишта 
 
Предметна локација налази се у југозападном делу блока 20 на Новом Београду, који је 
формиран седамдесетих и осамдесетих година прошлог века као ексклузивни пословни 
центар, са слободностојећим објектима средње и високе спратности у отвореним блоковима 
са грађевинским линијама повученим у односу на регулацију формирајући континуални 
зелени појас уз регулацију. 
 
Реализација изграђених садржаја капацитета, габарита, висина и намена објеката у 
блоковима 19 и 20, регулација саобраћајница као и мрежа инфраструктурних водова и 
прикључака спроведени су према тада важећим Детаљним урбанистичким планом блокова 19 
и 20 у Новом Београду ("Службени лист града Београда", број 5/87 и 5/89) и Детаљним 
урбанистичким планом дела централне зоне Новог Београда - блокови 22, 25, 26, 29 са 
пратећом инфраструктуром, ("Службени лист града Београда", бр. 18/93), чије је спровођење 
обустављено у целини Планом генералне регулације. 
 
Непосредно окружење 
 
Контактно подручје дуж улице Милентија Поповића карактеришу пословни садржаји 
репрезентативног карактера: међународни конгресни, културни и пословни комплекс Сава 
Центар и хотел високе категорије Crowne Plaza (бивши хотел Интерконтинентал) спратности 
(П+Ме+8) у блоку 19, затим пословне зграде и комплекси разнородне структуре изграђени 
80-тих и 90-тих година прошлог века: Генекс апартмани спратности (П+Ме+6+Пс) са 
енерганом, пословна кула (П+Ме+6+Пс). На месту постојећег објекта са тениским теренима 
планирана је изградња пословног објекта максималне БРГП 20 000 м2 максималне висине 
слемена до 43м. Са источне стране, у блоку 20 до 2010.године реализован је нови стамбено-
пословни центар "Савоград" у блоку 20 спратности (П+12-14+Пс). Са северне стране, у блоку 
20, налази се хотелски комплекс "Hyatt", спратности П+Ме+8 пословни комплекс 
Електропривреде и грађевинског предузећа "Рад" (П+8+Пс). Пословни садржаји дуж улице 
Милентија Поповића се завршавају најзначајнијим реперoм у окружењу кулoм Пословни 
центар Ушће у блоку 16, висине 110m. 
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Слика 3: Непосредно окружење 
 

 
хотел Crowne Plaza 

 
Генекс апартмани 

 
ПЦ "Савоград" 

 
 

 
Сава Центар 

 
хотел "Hyatt" 

 
Пословни центар Ушће 
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Слика 2: Непосредно окружење 

 
Ова доминантно пословна зона представља прелаз из отворених блокова стамбеног ткива 
Новог Београда (блокови 21,22,23,19а..) које карактерише ортогонална матрица широких 
булевара и улица, димензије блока око 350х350м са структуром слободностојећих, махом 
високих зграда (9 и више етажа) у зеленилу са једне стране и 2 планирана велика градска 
пројекта: блока 18 са приобаљем и "Београда на води", на другој страни. 
 
Постојеће коришћење земљишта 
 
У постојећем стању издвајају се површине за: 
 

- саобраћајне површине – мрежа саобраћајница 
- комерцијалне садржаје, 
- неизграђене површине и 
- зелене површине. 

 
Простор у границама Плана реализован је према Детаљном урбанистичком плану блокова 19 
и 20 у Новом Београду ("Службени лист града Београда", број 5/87 и 5/89). На локацији се 
налазе пословни објекти, и то на мањем делу катастарске парцеле 2309/20 КО Нови Београд: 
Главни објекат, спратности По+П+М+Т+8 (на графичкoм прилoгу означен као објекат 1) и 
анекс пословног објекта, спратности По+П+1 (на графичком прилогу означен као објекат 2). 
У подземној етажи, која се налази се испод оба објекта, реализована је гаража капацитета 61 
ПМ као и помоћне површине објеката. Значајан део парцеле представља неизграђена 
површина на којој је у ранијем периоду започета изградња пословног објекта.  
 
Део катастарске парцеле 2309/21 КО Нови Београд представља уређену зелену површину 
делимично поплочану у функцији пешачког приступа пословним објектима у окружењу док се 
део парцеле користи као саобраћајни приступ пословним објектима и подземној гаражи са 
саобраћајнице  Владимира Поповића. 
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Слика 4: Планско подручје 

 
Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр. 2: „Постојеће 
коришћење земљишта“ Р 1: 500. 
 
4.3. Постојеће саобраћајне површине  
 
У постојећем стању предметни простор окружују саобраћајнице примарне градске уличне 
мреже Милентија Поповића и Владимира Поповића (Саобраћајница 1-1). Реализоване су у 
пуном профилу и катастарски спроведене. 
 
Приступна саобраћајница која повезује постојећу саобраћајницу Владимира Поповића 
(Саобраћајница 1-1) и планирани део саобраћајнице Булевар др Зорана Ђинђића који није 
изведен, припада секундарној уличној мрежи овог блока и локалног је значаја. 
 
Са свих изведених саобраћајница могуће је приступити планираним садржајима унутар блока 
који је у оквиру предложене границе обухвата плана. Све поменуте саобраћајнице налазе се 
ван обухвата плана детаљне регулације али су од значаја за приступ у унутрашњост блока. 
 
Предметна локација је директно опслужена линијама аутобуског и трамвајског подсистема 
ЈГПП-а које саобраћају улицама Милентија Поповића и Владимира Поповића (Саобраћајница 
1-1). 
 
Паркирање возила корисника садржаја у оквиру предметног простора обавља се на 
расположивим уређеним отвореним паркинг површинама (око 185 ПМ и наменској гаражи 
капацитета 61ПМ). 
 
 
4.4. Постојеће површине за инфраструктурне објекте и комплексе  
 
Водоводна мрежа и објекти   
 
Предметно подручје припада првој висинској зони водоснабдевања града Београда и налази 
се у широј зони санитарне заштите водоизворишта. Заштита водоизворишта спроводи се у 
складу са: 

- Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања ("Службени гласник РС", бр. 92/08), 

- Решењем о зонама санитарне заштите на административној територији града Београда за 
изворишта подземних и површинских вода која служе за водоснабдевање града Београда 
(Министарство здравља бр: 530-01-48/2014-10 од 01.08.2014. године), 
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- Решењем о престанку важења појединих решења Градског комитета за здравство, рад и 
социјалну политику и Градског комитета за здравство (''Службени лист града Београда'', 
бр. 84/14). 

У ободним улицама изграђена је магистрална и дистрибутивна мрежа и то цевоводи у: 

 улици Милентија Поповића В1Л150, В1Л300 и В1Л700, 
 Булевару Зорана Ђинђића  В1Л300 и В1Л700, 
 у улици Владимира Поповића В1Л150 и В1Л300 и  
 у интерној саобраћајници В1Л300. 

 
Канализациона мрежа и објекти   
 
Предметно подручје припада Централном канализационом систему, који се каналише по 
сепарационом начину одвођења атмосферских и употребљених вода. 
 
У ободним улицама изграђена је атмосферска и фекална канализација и то у: 

 улици Милентија Поповића ААЦ300, ААЦ400, АБ140/150, АБ1100 и ФБ90/135, 
 Булевару Зорана Ђинђића  АБ700, АБ140/150 и ФК250, 
 улици Владимира Поповића  АК600 и ФБ70/135  и  
 интерној саобраћајници АК800 и ФК250. 

 
Електроенергетска мрежа и објекти 
 
У близини предметног Плана налази се: 

 постојећа трафостаница  ТС 110/10 kV "Београд 40 (Сава Центар)", која је уклопљена у 
мрежу 110 kV и 10 kV (подземним водовима); 

У границама предметног Плана налази се: 

 подземни вод 110 kV, веза ТС 110/10 kV "Београд 40 (Сава Центар)"- ТС 110/10 kV 
''Блок 32''; 

 више подземних водова 35 kV. 
За потребе напајања постојећих потрошача електричном енергијом изграђенa је ТС 10/0,4 kV 
са одговарајућом мрежом водова 10 kV и 1 kV. Мрежа поменутих водова изграђена је 
подземно.  
 
Телекомуникациона мрежа и објекти 
 
Предметно подручје припада кабловском подручју аутоматске телефонске централе (АТЦ) 
"Нови Београд". Приступна телекомуникациона (ТК) мрежа изведена је кабловима 
постављеним слободно у земљу или у ТК канализацију, а претплатници су преко спољашњих 
односно унутрашњих извода повезани са дистрибутивном мрежом. У оквиру границе 
предметног Плана налазе се постојећи оптички каблови.  
 
Топловодна мрежа и објекти   
 
Предметни простор припада топлификационом систему топлане „Нови Београд“״, чија мрежа 
ради у температурном и притисном режиму 120/55°C и NP16, а прикључивање потрошача је 
индиректно путем топлотних подстаница са измењивачима топлоте. 
 
У оквиру границе Плана изведена је топловодна мрежа пречника Ø335,6/500mm и 
Ø114,3/200mm на коју су постојећи потрошачи прикључени. 
 
 
Гасоводна мрежа и објекти    
 
На предметном подручју, али изван границе Плана, изведена је деоница челичног 

дистрибутивног гасовода притиска р=616 бар-а и пречника Ø114,3mm до постојеће мерно-
регулационе станице МРС „Хајат“. 
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4.5. Постојеће зелене површине 
 
У оквиру границе плана, присутни су засади под дрвећем, шибљем и различитим врстама 
нижих зељастих  биљака, нарочито трава и коровских врста. 
Вегетација је углавном спонтано настала, нарочито високи примерци коровске врсте 
Aillanthus sp. (кисело дрво), док се паралелно са ул. Милентија Поповића унутар парцеле, 
протежу засади лишћарских врста дрвећа и шибља који су раније плански засађени.  
Такође, постојећа зелена површина испред пословних објеката делимично је поплочана и у 
функцији је пешачког приступа пословним објектима у окружењу а делом се састоји од 
дрвећа, виших и нижих форми шибља, полеглих форми жбуња, перена, као и затрављених 
површина које су репрезентативног карактера, редовно одржаване и могу се категорисати 
као високо декоративне и функционалне.  
 
4.6. Инжењерскогеолошки услови 
 
Према инжењерскогеолошкој рејонизацији дефинисаној за потребе ПГР-а истражни простор 
припада Региону Б који обухвата алувијалне равни Саве и Дунава, односно 
инжењерскогеолошком рејону IIБ1. Овај рејон обухвата вештачки насуте делове 
алувијалних равни Саве и Дунава и сврстан је у условно повољне терене за урбанизацију.  
Коришћење ових терена при урбанизацији захтева потпуније дефинисање својстава терена у 
зони самог објекта у зависности од типа објекта и режима градње. 
 
РЕЈОН IIБ1 - Терен изграђују квартарни седименти представљени језерским, алувијално-
језерским и алувијалним наносом до коте 71мнв, преко којих је извршено нивелисање терена 
до апсолутних кота 75-76 мнв рефулираним песком. Приповршинску зону изграђују 
прашинасто-песковите глине, јако до средње деформабилне, водом засићене, претежно 
слабо водопропусне. Оваква својства терена, заједно са насипом, чине терен овог рејона 
изузетно хетерогеним. У подини ових седимената заступљени су растресити до средње 
збијени, стално водом засићени, песковито-шљунковити седименти ''фације корита'', дебљине 
6-10м. Подину алувијалних наноса чине речно-језерски седименти у којима преовлађују 
песковито-шљунковити седименти који су мање деформабилни, водом засићени и 
водопропусни. Подински део квартарних седимената представљен је језерским глинама и 
песковима. Геолошку основу терена изграђују терцијарне лапоровите глине. 
 
У терену су формиране две издани: горња слободна и доња сапета (колектор изворишта 
Београда). Горња, слободна издан, формирана је у насипу, на коти 70-72мнв, где је 
неповољнији утицај Саве, обзиром на бржу инфилтрацију воде кроз песак. При максималном 
водостају треба очекивати максимални ниво слободне издани до коте 74,0.  
Доња, сапета издан, формирана у песковито-шљунковитим седиментима алувијалног и 
речно-језерског наноса, у хидрауличкој је вези са Савом. 
 
Имајући у виду приказана инжењерскогеолошка својства терена, дају се следеће геотехничке 
препоруке: 
 
Изградња новопланираних објеката 
При планирању објеката на овој локацији треба водити рачуна о стању подземне воде. 
Проблеми се могу јавити још у току извођења темељног ископа испод коте 74 мнв. Ископ за 
темеље се мора обавезно радити уз прописану заштиту подгадом (дијафрагме, шипови). Само 
темељење под водом је тешко изводљиво, нарочито у невезаним песковитим материјалима. 
Подземну воду, која ће се јавити у ископу, потребно је евакуисати применом игло-филтера, 
депресионих бунара и сл. Њихове капацитете и самим тим и радијус дејства (дубина, 
пречник, пумпе) и распоред око темељног ископа треба одредити у складу са коефицијентом 
филтрације. Ниво подземне воде обарати до нивоа који ће испунити услове за несметан рад 
и обезбедити стабилност ископа у погледу пролома дна темељне јаме. Свако снижавање 
нивоа подземне воде у оваквим материјалима, може довести до испирања песковитих 
честица (суфозија) и у случају постојања суседних објеката, до нестабилности и штетног 
слегања тла испод истих, па се захтевају веће мере опреза. 
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Слегање терена под објектом услед сабијања стенских маса у његовој подлози могу бити  
велика и неравномерна, поготово код тешких објекта. До слегања може доћи услед бочног 
истискивања слабо носивих муљевитих стенских маса које су присутне у подлози. 
Објекте веће спратности који су великог оптерећења (које ће се од њих преносити на тло)  
фундирати дубоко на шиповима, с тим да се у зависности од конструктивног дела објекта део 
оптерећења може преносити и на темељно подтло. 
 
Изградња саобраћајница и инфраструктурних објеката 
Са геотехничког аспекта, предметна локација спада у терене високе осетљивости и ризика 
услед хаварија у систему тло-инфраструктурна мрежа. Изградњом саобраћајница и објеката 
инфраструктуре ангажоваће се слој насипа од рефулираног песка. У оваквим материјалима, 
услед неадекватног коришћења (нпр. перманентно натапање водама из оштећене водоводно-
канализационе мреже), могу да се изазову накнадна слегања тла, која утичу на даље 
изазивање деформација и оштећења на објектима инфраструктуре. Уколико се тло дуже 
изложи накнадном натапању, услед смањења физичко-механичких параметара и испирања 
финијих честица, може доћи до оштећења и на објектима високоградње. У циљу спречавања 
поменутих, нежељених ефеката, при изградњи саобраћајница и пратеће инфраструктуре 
(водоводно-канализациона мрежа), неопходно је на објектима водоводно-канализационе 
мреже обезбедити могућност праћења стања инсталација и могућност брзе интервенције у 
случају хаварије на мрежи. Зато је при пројектовању техничке инфраструктуре неопходно 
предвидети израду ревизионих и оскултативних шахти, као и системе чворишта и прекидне 
коморе.  
 
У даљој фази планирања неопходно је извршити детаљна геолошка истраживања терена у 
складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (''Службени гласник РС'' бр. 
101/15). 
 
4.7. Стање животне средине 

Предметно подручје није покривено мерним местима за мониторинг чинилаца животне 
средине, због чега се само на основу поређења са сличним локацијама и стања у окружењу 
може констатовати да на квалитет животне средине (пре свега квалитет ваздуха и буку) 
највећи утицај има саобраћај, док су остале активности од мањег значаја.  

Ради поређења квалитета ваздуха одабрано је мерно место-раскрсница „Хајат" која се 
налази у близини предметног простора. Контролу специфичних загађујућих материја 
пореклом од издувних гасова моторних возила (угљенмоноксид, азотдиоксид, олово, и 
сумпордиоксид) врши Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут". 
Наведено мерно место је успостављено 2011. године у оквиру мониторинга квалитета 
ваздуха. 

Табела: Квалитет ваздуха на мерном месту "Хајат" 

Мерно 
место 

Година 
СО 

mg/m3 
N02 

µg/m3 
SO2 

µg/m3 
ЛИОЈ* 
mg/m3 

Рb 

µg/m3 

Хајат 
2012. 3,31 146,4 28,00 2,91 0,31 

2013. 2,32 85,50 21,00 2,13 0,30 

Гранична 
вредност 

3,0 
40,00 

(60,00') 50,00 / 
0,50 

(1,001) 
*- Лако испарљива органска једињења 
1- Гранична вредност до 2010. Године 
 
Комунална бука у Београду потиче највећим делом од саобраћаја и у просеку се највећа 
прекорачења дозвољених нивоа констатују у стамбеним зонама и зонама дуж прометних 
саобраћајница.  

Програм испитивања загађења земљишта на територији Београда у 2010. години обухватио 
је локације у близини прометних саобраћајница. Резултати спроведеног испитивања су 
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показала да је у земљишту поред саобраћајница повећан садржај никла, што је у вези са 
специфичним геохемијским саставом површинских слојева тла, бакра и индекса 
угљоводоника С10-С40. Повећане вредности индекса угљоводоника и бакра се могу довести у 
везу са утицајем моторних возила. Такође, на појединим локацијама на којима су вршена 
мерења, константоване су повећане концентрације цинка, олова, кадмијума, као и повећане 
вредности органских полутаната. 
 
Секретаријат за заштиту животне средине је донео Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за део 
блока 20, ГО Нови Београд, под IХ-03 бр.350.14-26/17, од 18.09.2017. године.  
 
5. ПОТЕНЦИЈАЛ ПРОСТОРА И ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА ИЗГРАДЊЕ 
 
Потенцијал простора се огледа пре свега на атрактивности локације и планских усмерења за 
изградњу високог објекта, пословно комерцијалног карактера. 
 
Основна ограничења у планирању обухваћеног подручја, на која ће се посебна пажња 
обратити у фази израде Нацрта плана и дефинисања планског решења у складу са условима 
надлежних институција су:  
 
- саобраћајни приступи и начин паркирања за постојеће објекте који нису задовољавајући, 
- планирана висина објекта са аспекта заштите радио коридора МУП-а РС и безбедног 

одвијања авиосаобраћаја, 
- прикључак на фекалну мрежу, с обзиром да је постојећа у ул. Милентија Поповића 

недовољног капацитета,  
- начин одвођења атмосферских вода, с обзиром на попуњеност црпне станице - КЦС 

"Газела". 
 

6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
Циљеви израде Плана су: 
 
- Анализа потенцијала и ограничења у ширем окружењу као и просторних могућности 

предметне локације у циљу дефинисања капацитета за реализацију нових пословних и 
комерцијалних садржаја у складу са смерницама плана ширег подручја; 

- Израда Анализе и потврде испуњености критеријума за изградњу високог објекта којом ће 
се испитати висина и спратност објеката у односу на растојање од околних објеката и 
регулација као и ограничења у ширем окружењу; 

- Дефинисање условљености на локацији, урбанистичких параметара и положаја 
планираног објекта поштујући постигнуте високе стандарде пословања и уређења 
простора у непосредном окружењу; 

- Обезбеђење капацитета саобраћајне и техничке инфраструктуре. 
 

7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 
 
7.1. Планирана претежна намена површина 
 
Предложене планиране намене површина су: 
 
Површине јавне намене: 
 

 саобраћајне површине, 
 зелене површине, 

 
Површине осталих намена: 
 

 мешовити градски центри 
 
Предложене планиране намене површина приказане су на графичком прилогу бр. 3: „Предлог 
планиране намене површина“ Р 1 : 500. 



16 

 

7.1.1.  Површине јавне намене 
  
Планиране саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом 
 
Планиране јавне саобраћајне површине 
 
Концепт уличне мреже заснива се на Плану генералне регулације и Генералном 
урбанистичком плану Београда ("Службени лист града Београда", бр.11/16). 
 
У функционално рангираној уличној мрежи града, улица Милентија Поповића и планирани 
део Булевара др Зорана Ћиниђића представљају улице првог реда док је улица Владимира 
Поповића (Саобраћајница 1-1) у рангу улице другог реда.  
 
Саобраћајница којом се приступа пословним објектима у окружењу са улице Владимира 
Поповића (Саобраћајница 1-1) и планирани део Булевара др Зорана Ђинђића припада 
секундарној уличној мрежи овог блока и локалног је заначаја.    
 
Развој јавног градског превоза путника овог простора планираће се у складу са развојним 
плановима Дирекције за јавни превоз, а доминантну улогу у опслузи имаће и даље аутобуски 
подсистем јавног превоза. 
 
Према Генералном урбанистичком плану Београда у гравитационој зони предметног подручја 
планирана је реализација једне линије метро система.  

 
Деоница саобраћајнице Булевар др Зорана Ђинђића је ван границе предметног Плана и 
приказана је илустративно из Плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града 
Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води“ („Сл. Гласник РС 
7/15“) док су регулације делова саобраћајница Милентија Поповића и Владимира Поповића 
(Саобраћајница 1-1) преузете из Плана генералне регулације грађевинског подручја.  
 
Овим плански решењем планира се приступна саобраћајница која повезује постојећу 
саобраћајницу Владимира Поповића (Саобраћајница 1-1) и планирани део саобраћајнице 
Булевар др Зорана Ђинђића са регулацијом ширине од 8,2 метара унутар које је планиран 
коловоз за двосмерни саобраћај ширине 6 метара и једнострани тротоар ширине по 2,2 
метра. Тротоар са супротне стране овог коловоза већ је формиран, припада другој 
катастарској парцели, али са поменутим елементима попречног профила саобраћајнице чини 
јединствену целину. 
 
За планиране садржаје потребно је обезбедити потребан број паркинг места у складу са 
нормативима из Плана генералне регулације.  
 
Прикључење на ободну саобраћајну мрежу и позиције саобраћајних прикључака биће 
дефинисани кроз даљу сарадњу са Секретаријатом за саобраћај и Дирекцијом за јавни превоз 
у току израде Нацрта плана.  
 
Планиранa инфраструктурна мрежа 
 
Водоводна мрежа и објекти   
 
Око цевовода В1Л700 планирати заштитни појас по 5,0 m са сваке стране цевовода, рачунато 
од спољне ивице цеви. У овом појасу није дозвољена изградња било каквих објеката, 
постављање високог растиња, складиштење грађевинског материјала и прелажење тешке 
механизације, како у току изградње тако и у време експлоатације. Трасе водоводне мреже 
водити јавним површинама.  
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Прикључење планираних корисника биће дефинисано кроз даљу сарадњу са ЈКП „Београдски 
водовод и канализација“ у току израде Нацрта плана.  
 
Канализациона мрежа и објекти    
 
Реципијент за употребљене воде је фекални колектор ФБ90/135 у улици Милентија Поповића  
и постојећи колектор ФК70/125 у улици Владимира Поповића. 
 
Фекални колектор ФБ90/135 у улици Милентија Поповића је недовољног капацитета. Према 
Концепту развоја београдског канализационог система и Плана генералне регулације 
планира се изградња новог фекалног колектора у улици Милентија Поповића и 
канализационе црпне станице КЦС „Ушће-новаʺ  чиме ће се обезбедити изградња додатних 
капацитета. 
 
Постојећи колектор ФК70/125 у улици Владимира Поповића спроводи воде на канализациону 
црпну станицу КЦС „Газела“ 
 
Реципијент за атмосферске воде је постојећа атмосферка канализација у околним улицама 
која припада сливу КЦС "Газела", која ради као двојна. Сакупљене атмосферске воде из 
црпне станице директно се испуштају у акваторију Зимовника (река Сава), док се 
употребљене упућују ка постојећу КЦС "Ушће" и даље до излива на ушћу реке Саве у Дунав. 
Капацитет црне станица - КЦС "Газела" по питању пријема кишних вода је попуњен. 
Прикључење планираних корисника биће дефинисано кроз даљу сарадњу са ЈКП „Београдски 
водовод и канализација“ у току израде Нацрта плана.  
 
Електроенергетска мрежа и објекти 
 
Кроз планско решење обезбедити заштитни појас за подземне водове 110 kV у ширини од 2 
m од ивице рова. У заштитном појасу је дозвољена градња инфраструктурних објеката од 
јавног интереса. У случају градње у заштитном појасу подземних водова 110 kV потребна је 
сагласност АД "Eлектромрежа Србије". Измештање водова 110 kV није дозвољено.  
Уколико се при изградњи планираних објеката угрожавају постојећи подземни 
електроенергетски водови 35 kV, 10 kV и 1 kV потребно их је изместити. 
Напајање планираних потрошача биће оријентисано на постојећу или планирану 
електроенергетску мрежу односно трафостаницу, што ће се дефинисати кроз даљу сарадњу 
са "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈОМ" у току израде Нацрта плана.  
 
Телекомуникациона мрежа и објекти 
 
У циљу једноставнијег решавања потреба за новим прикључцима као и преласка на нове 
технологије потребно је предвидети приступ свим постојећим и планираним објектима  путем 
ТК канализације. 
Уколико се при изградњи планираних објеката угрожавају постојећи ТК објекти (ТК 
канализација, ТК окна и ТК каблови), потребно их је изместити. 
Прикључење планираних телекомуникационих корисника биће дефинисано кроз даљу 
сарадњу са Предузећем за телекомуникације "Телеком Србија" у току израде Нацрта плана.  
 
Планирана топловодна мрежа и објекти 
 
Прикључење планираних корисника планира се на постојећу топловодну мрежу изведену 
унутар границе предметног Плана. Кроз планско решење обезбедити заштитни појас за 
магистрални топловод од по 2м са обе стране цеви у којем није дозвољена изградња 
супраструктурних објеката. 
 
Прикључење планираних корисника на топловодну мрежу биће дефинисано кроз даљу 
сарадњу са ЈКП „Београдске електране“ у току израде Нацрта плана.  
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Планирана гасоводна мрежа и објекти 
Планирани потрошачи на предметном подручју могу се прикључити и на постојећу гасоводну 
мрежу изведену у непосредној близини предметног Плана. 
 
Прикључење планираних корисника на гасоводну мрежу биће дефинисано кроз даљу 
сарадњу са ЈП „Србијагас“ у току израде Нацрта плана.  
 
Планиране зелене површине 
Зелене површине испред пословних објеката, задржавају се према постојећем стању, као 
висококвалитетне, декоративне и функционалне. Представљају добар пример промишљеног 
коришћења биљака и градивних елемената у простору, усклађене су са околним амбијентом, 
као и архитектуром постојећих пословних објеката. 
 
Предвидети редовне мере неге и одржавања уз допуну постојећег фонда зеленила новим 
садницама, према потреби.   
 
Оријентациона површина планирана за јавне зелене површине је око 0.29 ha. 
 
7.1.2. Површине остале намене 
 
Планиранa зонa мешовитих градских центара 

У складу са смерницама Плана генералне регулације, претежна намена у граници плана је 
планирана за зону мешовитих градских центара, на катастарској парцели 2309/20 КО Нови 
Београд. Оријентациона површина зоне је око 2.16 ha и у оквиру ње се планира изградња 
нових комерцијалних и пословних садржаја. 

Постојећи слободностојећи пословни објекат висине око 50м са анексом,  који се налазе на 
катастарској парцели 2309/20 КО Нови Београд (објекат 1 и 2), задржавају се у постојећим 
габаритима.  
 
Планирани индекс заузетости зоне је 60%, док ће се висина нових објеката одредити кроз 
Анализу и потврду испуњености критеријума за изградњу високог објекта, у фази нацрта 
Плана. 
 
У смислу планираних капацитета, планирани индекс изграђености површине за мешовити 
градски центар је i = 4.5, што резултује капацитетом изградње од око 100,000 m2 БРГП. У 
случају препарцелације, дозвољен је и већи индекс изграђености на појединачној 
грађевинској парцели, али тако да укупни капацитети на нивоу обухвата плана остану у 
оквиру планираних вредности за зону. Услови препарцелације и изградње биће дефинисани 
Нацртом плана. 
 
У оквиру мешовитих градских центара планирати проценат слободних и зелених површина на 
парцели од најмање 40%, а за незастрте зелене површине на парцели планирати минимум 
15%. 
 
Слободне и зелене површине унутар зоне максимално искористити за формирање нових 
пратећих зелених површина, као што је простор испред објекта, улични простор, атријумски 
простор, интензивно и екстензивно озелењене кровове, вертикално зеленило и др.  
 
У том циљу, сачувати постојеће квалитетне примерке дрвећа и шибља претходном стручном 
валоризацијом на терену и планирати садњу нових садница (дрвеће, шибље, ниже жбуње, 
перене, сезонско цвеће и др.) у групама и појединачно. Затрављене површине формирати 
сетвом семенских мешавина и/или бусеновањем. Обликовање простора који садржи слободне 
и зелене површине, мора бити усклађено са околним амбијентом, односно архитектонским 
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решењем објекта (објеката) на парцели као и непосредним окружењем претходно 
озелењених и слободних површина. 
 
Кровне површине подземних садржаја  се планирају као пешачке површине са значајним 
учешћем  интензивног и екстензивног кровног зеленила и урбаног мобилијара примерног 
значају локације.  За озелењавање кровова подземних гаража, објеката и сл., обезбедити 
надмер од најмање 30 cm земљишног супстрата.  
 
Изабрати садни материјал који је висококвалитетан и репрезентативан, отпоран на негативне 
услове средине, загађен ваздух, нуспродукте издувних гасова и различите микроклиматске 
услове. Такође, неопходно је избегавати оне врсте биљака које су препознате као алергене и 
инвазивне.  
 
Интерним саобраћајним површинама у оквиру зоне обезбедити приступ свим планираним 
објектима пре свега у функцији противпожарних приступа. 
 
За новопланирани објекат обезбедити потребан број паркинг места у оквиру припадајуће 
парцеле, тј. у гаражи у подземним етажама објекта. За постојеће објекте, дефицит у паркинг 
местима треба надоместити на парцели или у подземним садржајима планиране изградње.  
 
7.3. Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране БРГП 
  

НАМЕНА ПОВРШИНА 
постојеће 

(ha) 
% 

планирано 
(ha) 

% 

мрежа саобраћајница 0.13 5 0.13 5 

површине за комерцијалне садржаје 0.72 27.8 0 0 

Неизграђене површине 1.44 55.6 0 0 

зелене површине 0.3 11.6 0.29 11.2 

зоне мешовитих градских центара 0 0 2.17 83.8 

УКУПНО 2.59 100 2.59 100 

Табела биланса предложених намена површина (оријентационо) 
 

 
ПОСТОЈЕћЕ 

(оријентационо) 

УКУПНО 
ПЛАНИРАНО 
(пост.+ново) 

(оријентационо) 

површина плана 2.59 hа 2.59 hа 

БРГП комерцијалних садржаја - надземно 
(14.485+2.565)= 

17.050m2 
0 m2 

БРГП мешовитих градских центара 0 m2 
(17.050+80 000)= 

97.050 m2 

БРГП укупно 17.050 m2 97.050 m2 

бр. запослених 830  1830  

Табела процењене планиране БРГП       
 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПЛАН ВИШЕГ РЕДА 

Намена Зона 

"И"  /  "З"                                      
индекс 
изграђ. 

/ 
заузетости 
парцеле 

"С"  макс.  
спратност 

/ "Н"  
макс. 

висина 

мин. % 
слободних 
и зелених  
површина 

"И"                                     
макс.  

индекс 
изграђеност
и парцеле 

 

"З"                                      
макс. индекс 
заузетости 
парцеле 

"С"  макс.  
спратност 

мин. % 
слободних 
и зелених  
површина 

Зоне мешовитих 
градских центара М4 

i = 4.5 
z = 60% 

око 100м 40 5.0 (+15%) 60%(+15%) 
П+8+Пк 
изузетно 

П+12+ Пк* 
40 

 *Анализом и потврдом испуњености критеријума за изградњу високог објекта у фази Нацрта плана 
утврдиће се максимална висина објеката 
 
Табела предложених основних урбанистичких параметара и параметара ПГРа 

 
У фази Нацрта плана прецизно ће се одредити биланси планираних површина, урбанистички 
параметри на нивоу зоне и парцеле као и планирани капацитети изградње. 
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8. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 
Очекивани ефекти планирања су: 

- Повећање атрактивности подручја и његових амбијенталних вредности  
- Заокруживање просторно-функционалне и обликовне трансформације овог значајног 

дела града 
- Употпуњавање и унапређење важних градских визура и силуета 
- Отварање могућности за нове инвестиције и повећање броја радних места 

 
Саставни део Елабората за рани јавни увид су и: 
 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ  

 
1. ШИРА СИТУАЦИЈА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА     Р 1: 500 
2.  ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА     Р 1: 500 
3.  ПРЕДЛОГ ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА    Р 1: 500 
 

 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

1. Одлука о изради Плана  
2. Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину 
3. Извод из ПГР грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град 

Београд (Целине I – XIX)     
4. Подаци о постојећој планској документацији 


