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Скупштина града Београда на седници одржаној ______________. године, на основу члана 35. став 7. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – 
Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОЉНЕ 
МАГИСТРАЛНЕ ТАНГЕНТЕ (СМТ) – I ФАЗА, ОД ПАНЧЕВАЧКОГ 
ПУТА (СТАЦИОНАЖА KM0+000) ДО ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА ТРАФО 
СТАНИЦУ (СРЕДЊА СТАЦИОНАЖА KM6+650), СА МОСТОМ ПРЕКО 
ДУНАВА И ЛОКАЦИЈОМ ТРАФО СТАНИЦЕ "БЕОГРАД 20", У ДЕЛУ 
ПРИСТУПНОГ ПУТА ДО КОМПЛЕКСА ТС "БЕОГРАД 20", 

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА 
 

- НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА – 
 
 

I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
 

А) ОПШТИ ДЕО 
 
 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

 
Изради Изменa и допуна плана детаљне регулације Спољне магистралне тангенте (СМТ) – I 
фаза, од Панчевачког пута (стационажа km0+000) до приступног пута за трафо станицу 
(средња стационажа km6+650), са мостом преко Дунава и локацијом трафо станице 
"Београд 20", у делу приступног пута до комплекса ТС "Београд 20", градска општина 
Звездара (у даљем тексту: Измене и допуне плана) приступило се на основу Одлуке о изради 
Изменa и допуна плана детаљне регулације Спољне магистралне тангенте (СМТ) – I фаза, од 
Панчевачког пута (стационажа km0+000) до приступног пута за трафо станицу (средња 
стационажа km6+650), са мостом преко Дунава и локацијом трафо станице "Београд 20", у 
делу приступног пута до комплекса ТС "Београд 20", градска општина Звездара („Службени 
лист града Београда“, бр. 19/17), коју је Скупштина града Београда донела на седници 
одржаној 20.04.2017. године. 
 
Иницијативу за израду Измена и допуна плана покренуло је предузеће "ЕЛЕКТРОМРЕЖА 
СРБИЈЕ" А.Д. (допис бр. 4017 од 25.03.2016. године упућен Секретаријату за урбанизам и 
грађевинске послове) како би се створили услови за решавање имовинско правних послова 
везано за приступни пут до комплекса ТС „Београд 20“ (улица Подморничара Ђорђа 
Митровића), а потом и прибављање употребне дозволе за њега.  
 
Измене и допуне плана су излагане на Раном јавном увиду у периоду од 17.07. до 
31.07.2017. године и Комисија за планове Скупштине града Београда је усвојила Извештај о 
раном јавном увиду у Измене и допуне плана (који је такође саставни део документације 
Измена и допуна плана) на 284. седници, одржаној 22.08.2017.године.  
 
Циљ израде Измена и допуна плана је редефинисање трасе и грађевинске парцеле 
Приступног пута за ТС „Београд 20“, које су дефинисане Планом детаљне регулације Спољне 
магистралне тангенте (СМТ) – I фаза, од Панчевачког пута (стационажа km0+000) до 
приступног пута за трафо станицу (средња стационажа km6+650), са мостом преко Дунава и 
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локацијом трафо станице "Београд 20" („Службени лист града Београда“, бр. 24/13), 
дефинисање правила уређења и грађења предметног простора и очување и унапређење 
животне средине. 
 
 

2. ОБУХВАТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

 
2.1. ГРАНИЦА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 
(граница Измена и допуна плана је приказана у свим графичким прилозима) 
 
Граница Измена и допуна плана обухвата део територије К.О. Миријево дефинисане: 
регулацијама улица Руди Чајевца, Подморничара Ђорђа Митровића, границама катастарских 
парцела 3688 и 1702/7, регулацијама улица Капетана Милоша Жунића и Нове 2, границом 
комплекса трафостанице „Београд 20“ (граница катастарске парцеле 1662), границама 
катастарских парцела 1700/3 и 1695/1, регулацијом улице Нова 1 и границама катастарских 
парцела 1710/2, 1710/1, 1712/1, 1711/3, 1711/16, 1711/15, 1711/14 и 3681.   
 
Површина обухваћена Изменама и допунама плана износи око 2,81 ha. 
 
2.2. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОКВИРУ ГРАНИЦЕ ПЛАНА 
(графички прилог бр. 1д „Катастарско-топографски план са границом Плана“  Р 1: 500) 
 
У оквиру границе Измена и допуна плана налазе се следеће катастарске парцеле: 
 
Ко Миријево 
Целе катастарске парцеле:  
1674/2, 3531/7, 1690/2, 1691/3, 1692/2, 1693/2, 3531/4, 1711/3, 1711/15, 1711/16, 1711/14, 
3531/10, 1699/5, 1699/4, 1698/3, 1698/2, 1699/2, 1695/2, 1700/2, 1700/3, 1700/1, 1702/8, 
1702/9, 3531/6, 1701/2, 3688, 1702/5, 1702/4, 1701/1, 1710/2, 1710/1, 1712/4, 1709/3, 1606/5, 
1712/1, 1603/7, 1604/14, 1604/4, 1602/5, 1604/13, 1605/6, 1711/13, 3681, 1709/4, 1704/3, 
1711/12, 1601/3, 1710/3, 1704/4, 1702/10, 1695/1  
Делови катастарских парцела:  
1689, 3531/9, 1674/1, 1674/3, 1690/4, 1649, 3530/78, 1690/3, 1691/2, 1692/3, 1693/3, 1693/4, 
1697, 1698/1, 1648/2, 1646/7, 1646/8, 1648/1, 1702/6, 1704/2, 3531/1, 1714/7, 1606/2, 1709/1, 
1605/2, 1604/5, 1604/15, 1602/2, 1603/2, 1604/3, 1601/6, 1601/4, 3530/91, 1601/5, 1709/2, 
1704/1, 1699/3  
 
Напомена: У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког 
дела важе бројеви катастарских парцела из графичког прилога  бр. 1д „Катастарско-
топографски план са границом Измена и допуна плана“ Р 1: 500.   
 

3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

(Одлука је саставни део документације Измена и допуна плана) 
(Извод из плана шире просторне целине је саставни део документације Измена и допуна 
плана) 
 
Правни основ за израду и доношење Измена и допуна плана садржан је у одредбама: 

 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 
81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – 
Одлука УС, 132/14 и 145/14),  

 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, број 64/15),  

 Одлуке о изради Изменa и допуна плана детаљне регулације Спољне магистралне 
тангенте (СМТ) – I фаза, од Панчевачког пута (стационажа km0+000) до приступног пута 
за трафо станицу (средња стационажа km6+650), са мостом преко Дунава и локацијом 
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трафо станице "Београд 20", у делу приступног пута до комплекса ТС "Београд 20", 
градска општина Звездара („Службени лист града Београда“, бр. 19/17). 
 

Плански основ за израду и доношење Измена и допуна плана представља План генералне 
регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд 
(целине I - XIX) („Службени лист града Београда“ бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) (у даљем 
тексту: План генералне регулације). 
 
Према Плану генералне регулације предметна локација се налази у површинама намењеним 
за: 
 
Површине јавне намене:  
саобраћајне површине (мрежа саобраћајница) 
шуме 
 
Површине осталих намена:  
површине за становање 
зона С6 – зона трансформације породичног становања у делимично формираним блоковима 
у вишепородично становање 
 
 

4. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА 

(графички прилог бр. 1 „Постојећа намена површина“ Р 1:1000) 
 
Површине јавних намена су:  

- мрежа саобраћајница 
 

Површине осталих намена су:  
- површине за становање, 
- природно регулисане зелене површине, 
- неизграђено земљиште 

 
 

Б) ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
 
 

1. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ПОДЕЛА НА ЗОНЕ 

 
1.1. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА 
(графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина“  Р 1: 500) 
 
Планиране површине јавних намена су:  
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ: 

- мрежа саобраћајница  
 примарна саобраћајна мрежа – Улице подморничара Ђорђа Митровића и Рудија 

Чајевца   
 секундарна саобраћајна мрежа: Улица нова 2 

 
ПОВРШИНЕ ЗА ОБЈЕКТЕ И КОМПЛЕКСЕ ЈАВНИХ СЛУЖБИ: 

- депанданс предшколске установе (Ј1-Д) 
 
Планиране површине осталих намена су:  
ПОВРШИНЕ ЗА СТАНОВАЊЕ: 

- зона трансформације породичног становања у делимично формираним градским 
блоковима  у вишепородично становање (означене као С6.1 и С6.2). 
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НАМЕНА ПОВРШИНА
постојеће (ha) 

(оријентационо)   
(%) 

укупно 

планирано (ha) 

(оријентационо)

(%) 

површине јавних намена

мрежа саобраћајница 0,74 26,33 0,89 31,67

укупно 1 0,74 26,33 0,89 31,67

површине осталих намена

површине за становање 0,63 22,42 1,92 68,33

природно регулисане зелене површине 1,26 44,84 0,00 0,00

неизграђено земљиште 0,18 6,41 0,00 0,00

укупно 2 2,07 73,67 1,92 68,33

укупно 1+2 2,81 2,81  
Табела 1 - Табела биланса површина  

 
1.2. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ 
 
Територија предметних Измена и допуна плана мрежом саобраћајница је подељена на 2 
блока који су означени и приказани у свим графичким прилозима Измена и допуна плана. 
 
 

2. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА  

 
2.1. УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА И ОБЈЕКАТА 
 
2.1.1. ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
 
На простору који је обухваћен границом Измена и допуна плана нема евидентираних 
културних добара нити добара која уживају претходну заштиту. У непосредној близини 
планиране трасе налази се неколико евидентираних археолошких локалитета под 
претходном заштитом: 
Археолошки локалитет Ада Хуја; 
Археолошки локалитет Вишњичка улица; 
Археолошки локалитет Роспи Ћуприја; 
Археолошки локалитет Прва циглана код Роспи ћуприје (циглана „Козара“) и 
Археолошки локалитет Циглана „Полет“. 
 
Имајући у виду богате археолошке ресурсе предметног подручја, у циљу заштите 
потенцијалних археолошких налазишта неопходно је да се земљани радови обављају 
искључиво уз археолошки надзор. Уколико се током радова наиђе на нове археолошке 
налазе и остатке, радови се морају зауставити и обавити заштитна археолошка 
истраживања. 
 
Обавеза инвеститора је да о почетку радова благовремено обавести Завод за заштиту 
споменика културе града Београда како би се извршио увид у стање на терену и обезбедио 
археолошки надзор. 
 
Инвеститор је дужан да по члану 110. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ 
бр.71/94), обезбеди потребна финансијска средства за обављање археолошког надзора и 
заштитних археолошких истраживања. Уколико се приликом извођења земљаних радова 
наиђе на археолошке налазе или остатке, све радове треба обуставити  без одлагања и 
обавестити Завод за заштиту споменика културе града Београда, како би се предузеле мере 
да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен 
(чл. 109. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ бр.71/94)). 
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Наведени услови и мере морају бити наведени у информацији о локацији и локацијским 
условима. 
 

Услови Завода за заштиту споменика културе града Београда Р655/10 од 01.03.2010.године и Р1135/18 
од 30.03.2018. 

 
2.1.2. ЗАШТИТА ПРИРОДE И ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 
Заштита природе, заснована на очувању и одрживом коришћењу природних добара и 
природних вредности, спроводи се у складу са Законом о заштити природе („Службени 
гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16), Законом о заштити животне средине 
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16) и др. 
  
Предметно подручје нема заштићених природних добара (нити је у поступку заштите), није 
део јединствене Еколошке мреже Републике Србије, нема објеката геонаслеђа према 
Инвентару објеката геонаслеђа Србије (2005., 2008.), док планирани радови нису у 
супротности са донетим прописима и документима из области заштите природе. 
 
Уколико се у току радова наиђе на објекте геолошко-палеонтолошког или минералошко-
петрографског порекла, а за које се предоставља да имају својсво природног добра, сходно 
члану 99, Закону о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10), 
извођач радова је дужан да о налазу одмах обавести надлежно Министарство, привремено 
обустави радове, односно предузме све мере како се природно добро не би оштетило до 
доласка овлашћеног лица.”  

 
2.1.3. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Предлог мера за спречавање и ограничавање негативних  утицаја на животну 
средину 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове је донео Решење о неприступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину Изменa и допуна плана детаљне регулације 
Спољне магистралне тангенте (СМТ) – I фаза, од Панчевачког пута (стационажа km0+000) 
до приступног пута за трафо станицу (средња стационажа km6+650), са мостом преко 
Дунава и локацијом трафо станице "Београд 20" – у делу приступног пута до комплекса ТС 
"Београд 20", градска општина Звездара, IX-03 бр. 350.14-3/17, дана 15.03.2017. године 
("Службени лист града Београда", бр. 17/2017). 

Секретаријат за заштиту животне средине дефинисао је услове заштите животне средине 
којим су утврђени мере и услови за за потребе израде предметнoг Плана, у складу са 
Решењем бр. 501.2-29/2018 од 28.09.2018.године. Утврђују се следеће мере и услови: 

− пројектовање, уређење и изградњу предметног простора прилагодити геолошко-
геотехничким и хидрогеолошким условима тла и терена, према одредбама Закона о 
рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/15); 

У циљу заштите ваздуха неопходно је спровођење следећих мера: 

 спровести централизован начин загревања/хлађења објеката, 
 подићи дрвореде дуж планираних саобраћајница, извршити озелењавање паркинг 

површина и озелењавање слободних и незастртих површина. 

Заштиту вода и земљишта од контаминација извршити применом следећих мера: 

 прикључити новопланиране објекте на постојећу инфраструктуру;  
 извести сепаратно, тј. одвојено прикупљање условно чистих вода (са кровних и 

слободних површина) и отпадних вода (зауљених вода са саобраћајних и 
манипулативних површина, из гараже и др. и санитарних отпадних вода); 

 изградњу саобраћајних и манипулативних површина (приступни путеви и паркинзи) 
извести од водонепропусних материјала отпорних на нафту и нафтне деривате и са 
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ивичњацима којима се спречава одливање воде на околно земљиште приликом 
њиховог одржавања или за време падавина;  

 извршити потпуни контролисани прихват зауљене атмосферске воде са свих 
наведених површина, њихов предтретман у сепаратору масти и уља, пре упуштања у 
градску канализацију; квалитет отпадних вода, који се након третмана, контролисано 
упушта у реципијент мора да задовољава критеријуме прописане Уредбом о 
граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 
достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16); учесталост чишћења 
сепаратора и одвожење талога одредити током његове експлоатације и организовати 
искључиво преко овлашћеног лица; и 

 снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обављати на посебно 
опремљеним просторима, а у случају да дође до изливања уља и горива у земљиште, 
извођач је у обавези да изврши санацију, односно ремедијацију загађене површине. 

Заштита тла од клижења: 

 у циљу заштите тла од клижења потребно је спровести одговарајуће мере заштите 
појединих делова терена, дефинисати начин фундирања и уређења терена, уз 
одговарајуће изучавање и анализу инжењерскогеолошких услова; 

 уређење терена подразумева прихватање површинских и подземних вода, 
обезбеђење радних и сталних косина засека и ископа, и евентуално потребну 
стабилизацију падине. 

Заштиту од буке извршити: 

 побољшање акустичних својстава коловозне површине уградњом специјалних врста 
вишеслојног порозног асфалта који може у одређеној мери редуковати буку; 

 применити грађевинске и техничке мере за заштиту од буке којима се обезбеђује да 
бука коју емитују уређаји и опрема из техничких просторија/етажа планираних 
објеката, 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),  

 применом техничких услова и мера звучне заштите којима ће се бука у планираним 
објектима, свести на дозвољени ниво, а у складу са Техничким условима за 
пројектовање и грађење зграда (Акустика у зградарству) СРПС У.Ј6.201:1990.  

У циљу спречавања, односно смањења утицаја подземних етажа намењених  гаражирању 
возила на чиниоце животне средине, обезбедити: 

 систем принудне вентилације, при чему се вентилациони одвод мора извести у 
„слободну струју ваздуха“; 

 систем за праћење концентрације угљенмоноксида са аутоматским укључивањем 
система за одсисавање; 

 систем за контролу ваздуха у гаражи; 
 спровођење посебних мера заштите од пожара и могућих удеса, као и мера за 

отклањање последица у случају удеса; и 

 континуиран рад наведених система у случају нестанка електричне енергије 
уградњом дизел агрегата одговарајуће снаге и капацитета; 

 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 лаког лож уља, 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. 
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Заштиту од нејонизујућег зрачења обезбедити применом следећих мера: 

 у заштитном појасу далековода нису дозвољене намене где је предвиђен дужи 
боравак људи, укључујући становање, комерцијалне делатности, осим остава, 
магацина, паркинг простора; 

 изградњу планираних, односно реконструкцију постојећих електроенергетских 
објеката и водова извести у складу са важећим техничким нормативима и 
стандардима за ову врсту објеката; 

 узимајући у обзир негативни утицај електромагнетног поља далековода на здравље 
људи и околину, заштитни појас за надземне електроенергетске водове износи:  

Називни напон далековода [кV] 35 110 

Ширина заштитног појаса (са обе стране 
вода од крајњег фазног проводника) [m] 

15 25 

 трансформаторске станице пројектовати и изградити у складу са важећим нормама и 
стандардима прописаним за ту врсту објеката: 

- техничким и оперативним мерама обезбедити да нивои излагања становништва 
нејонизујућим зрачењима, након изградње трансформаторских станица не 
прелазе референтне граничне нивое излагања електричним, магнетским и 
електромагнетским пољима, у складу са Правилником о границама излагања 
нејонизујућим зрачењима ("Службени гласник РС", бр.104/09) и то: вредност 
јачине електричног поља Е (V/m) да не прелази 2 кV/m, а густина магнетског 
флукса B (μТ), да не прелази 40 μТ. 

 У циљу спречавања, односно смањења утицаја трансформаторских станице на 
чиниоце животне средине потребно је: 

- 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 трафостанице; 
капацитет танкване одредити у складу са укупном количином трансформаторског 
уља садржаног у трансформатору, 

- након изградње трансформаторских станица извршити: (1) прво испитивање, 
односно мерење нивоа електричног поља и густине магнетског флукса, односно 
мерење нивоа буке у околини трансформаторских станица пре издавања 
употребне дозволе за исту, (2) периодична испитивања у складу са законом и (3) 
достављање података уи документације о извршеним испитивањима нејонизујућег 
зрачења и мерењима ниво буке надлежном органу у року од 15 дана од извршеног 
мерења; 

- трансформаторске станице у оквиру објеката не планирати уз простор намењен 
дужем боравку људи, већ уз техничке просторије, оставе и сл. 

На предметном простору није  дозвољена/о: 
 изградња која би могла да наруши или угрози основне услове живљења суседа или 

сигурност суседних објеката, 
 обављање делатности које угрожавају квалитет животне средине, производе буку, 

вибрације или непријатне мирисе, односно умањују квалитет боравка у објектима и 
њиховој околини, 

 уређење поркинг простора на рачун зелених и незастртих површина. 

Обезбедити ефикасно коришћење енергије, узимајући у обзир микроклиматске услове 
локације, намену, положај и оријентацију постојећих и планираних објеката, као и могућност 
коришћења обновљивих извора енергије, а кроз: 
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 правилно обликовање објеката, при чему треба избегавати превелику разуђеност 
истих; 

 коришћење фотонапонских соларних ћелија и соларних колектора на кровним 
површинама и одговарајућим вертикалним фасадама; и 

 правилан одабир вегетације, а у циљу смањења негативних ефеката директног и 
индиректног сунчевог зрачења на објекте, као и негативног утицаја ветра. 

Обезбедити одговарајући начин управљања отпадом насталим у току изградње и 
коришћења објеката, и то: 

 грађевински и остали отпадни материјал, који настане у току изградње, сакупити, 
разврстати и одложити на за то предвиђену локацију; 

 сакупљање, разврставање и привремено складиштење отпадних материја које имају 
својства штетних и опасних материја, а које настају у процесу рада објеката на 
комплексу, мора се обављати у складу са важећим прописима из ове области; 

 обезбедити прикупљања и поступања са отпадним материјама, односно материјалима 
и амбалажом (комунални отпад, рециклабилни отпад – папир, стакло, лименке, ПВЦ 
боце, биоразградиви отпад - баштенски и сл.), у складу са законом којим је уређено 
управљање отпадом и другим важећим прописима из ове области и/или плановима 
управљања отпадом Локалним планом управљања отпадом града Београда 2011-2020 
(„Службени лист града Београда”, број 28/11); обезбедити посебне просторе и 
довољан број контејнера за сакупљање комуналног и рециклабилног отпада на 
водонепропусним површинама. 

 
2.1.4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА И ПРОСТОРНО-

ПЛАНСКИ УСЛОВИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ 
 
          •Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода 
 
     Сеизмолошке карактеристике терена  
 

Према најновијим регионалним истраживањим Републичког сеизмолошког завода Србије 
(http://www.seismo.gov.rs/) одређени су параметри сеизмичности за територију Републике 
Србије. Према карти сеизмичког хазарда за очекивано максимално хоризонтално убрзање на 
основној стени – Acc(g) и очекивани максимални интензитет земљотреса – Imax у јединицама 
Европске макросеизмичке скале (EMS-98), у оквиру повратног периода од 95, 475 и 975 
година могу се очекивати земљотреси максималног интензитета и убрзања приказани у 
табели. 
 
Табела: Сеизмички параметри 

Сеизмички параметри 
Повратни период времена (године) 

95 475 975 

Acc(g) max. 0,02-0,04 0,04-0,06 0,08-0,1 

Imax (EMS-98) V VII VIII 

 
Ради заштите од земљотреса, објекте пројектовати у складу са: 
- Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 

сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 
Све прорачуне сеизмичке стабилности заснивати на посебно изграђеним подацима 
микросеизмичке реоjнизације и 

- Правилником о привременим техничким нормативима за изградњу објеката који не 
спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“ бр. 39/64). 

 
Ради заштите од земљотреса, предметне објекте пројектовати у складу са: 
- Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 

сеизмичким подручјима ("Службени лист СФРЈ" бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 

http://www.seismo.gov.rs/
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Све прорачуне сеизмичке стабилности заснивати на посебно изграђеним подацима 
микросеизмичке реонизације. 

- Правилником о привременим техничким нормативима за изградњу објеката који не 
спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима ("Службени лист СФРЈ" бр. 39/64). 

 
         •Урбанистичке мере заштите од пожара 
 
У току пројектовања и извођења радова на изградњи објеката применити мере заштите од 
пожара у складу са одредбама Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС" бр. 
111/2009 и бр. 20/2015) и правилницима и стандардима који ближе регулишу изградњу 
објеката. 
Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно Правилника о 
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна 
возила у близини објеката повећаног ризика од пожара  ("Службени лист СРЈ", бр.8/95) и 
других техничких прописа и стандарда за такву врсту објеката.  
Капацитет водоводне мреже мора да обезбеђује довољне количине воде за гашење пожара 
(иницијално гашење), како за хидрантску мрежу тако и за друге инсталације које користе 
воду за гашење пожара.  
С тога, објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу, која се по протоку и притиску 
воде у мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за спољну и 
унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара ("Службени лист СФРЈ", бр.30/91). 
Такође, предвидети остале инсталације и системе заштите у складу са важећим законским и 
техничким прописима за категорију објеката планираних за изградњу: 
- Објекти морају бити реализовани и у складу са Правилником о техничким нормативима 

за електричне инсталације ниског напона ("Службени лист СФРЈ", бр.53, 54/88 и 28/95) 
и Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења ("Службени лист СРЈ", бр.11/96). 

- Применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и 
извођење завршних радова у грађевинарству("Службени лист СФРЈ", бр.21/90).  

- Уколико се предвиђа фазна изградња објеката обезбедити да свака фаза представља 
независну техно-економску целину. 

- Уколико се предвиђа изградња електроенергетских објеката и постројења иста морају 
бити реализоване у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту 
електроенергетских постројења и уређаја од пожара(("Службени лист СФРЈ", 
бр.87/93), Правилником о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и 
припадајућих трафостаница ("Службени лист СФРЈ", бр.13/78) и Правилнику о 
изменама и допунама техничких норматива за заштиту нисконапонских мрежа и 
припадајућих трафостаница ("Службени лист СРЈ", бр.37/95). 

 
У даљем поступку издавања локацијских услова за пројектовање и прикључење, у поступку 
израде Идејног решења за предметне објекте, потребно је прибавити Услове са аспекта мера 
заштите од пожара од стане надлежног органа Министарства, на основу којих ће се 
сагледати конкретна техничка решења, безбедносна растојања и др., у складу са Уредбом о 
локацијским условима ("Службени гласник РС", бр.35/15 и 114/15). 
 

Услови бр. 217-74/2018-09/8 од МУП-Управе за ванредне ситуације у Београду 

 
 Услови од интереса за одбрану земље 

 
Од Министарства одбране-Управе за инфраструктуру добијен је допис под бр.517-2, од 
01.03.2018, без посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље. 
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2.1.5. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
(графички прилог бр. 9 „Инжењерскогеолошка карта терена“  Р 1: 500) 
 
На основу урађене „Инжењерскогеолошке документације за потребе израде Идејног пројекта 
Спољне магистралне тангенте (СМТ)“, од стране Рударско-геолошког факултета из Београда 
(2004.), дефинисани су следећи инжењерскогеолошки услови. 
 
Примарни морфолошки облици на овом терену настали после повлачења језера су накнадно 
замаскирани и ублажени таложењем релативно дебелог квартарног покривача, који се састојао 
превасходно од лесних наслага. Данашња морфологија терена генерално је наслеђена од 
некадашњег преквартарног рељефа а за његово формирање од посебног значаја су падински 
процеси, делувијални, пролувијални и колувијални процес чији је резултат формирање 
различитих морфолошких облика и променљивих нагиба површине терена. У појединим 
деловима терена, због техногене активности (интензивне урбанизације и експлоатације 
позајмишта за циглане), измењена  je природна површина терена. У морфолошком погледу 
истраживани терен, у ширем смислу, припада брежуљкастим теренима десне Дунавске падине.  
Истражни простор је изграђен од седимената различитог састава и старости. Преко основе 
стенске масе коју изграђују седименти терцијарне старости сарматског ката исталожени су 
лесни, делувијани и пролувијални седименти квартарне старости. Геолошка грађа терена је 
релативно сложена. То је превасходно последица сложених услова седиментације и 
интензивних тектонских покрета. 
На предметном терену су регистроване следеће појаве активног клизања терена: 

 Клизиште БГ 15.2.1 
Ово клизиште захвата вршни део десне падине Миријевског потока, површине је око 
2.4hа и са акутним је процесом клизања. Распростире се на дужини од 250 m и ширини 
од 80 m са дубином клизања од 7 до 8.5 m. Нагиб клизишта је променљив и може 
износити и до 25°. Утврђена су померања која заједно са морфолошким показатељима 
на терену (ожиљак, истрбушења и удубљења) недвосмислено указују на активност 
клизишта. Узроци активирања су повољне морфолошке карактеристике (променљив 
нагиб падине 8°- 25°, просечно 10°); геолошка грађа терена (лесне наслаге - 
прашинастог састава преко глиновито - лапоровитих седимената, лапора и пескова). 

 Клизиште БГ 15.3.1 
Ово клизиште захвата средишњи део десне падине Миријевског потока, површине је око 
5.6hа и са привремено умиреним процесом клизања. Морфологија терена је типична за 
активна клизишта. Дубина клизања је од 4 до 5 m. Клизиште се распростире на дужини 
од 280 m и просечног је нагиба 10°. Видљива су мања испупчења и удубљења која 
указују на умирену активност клизишта. Узроци активирања су повољне морфолошке 
карактеристике (променљив нагиб падине 8°- 15°, просечно 10°); геолошка грађа 
терена (лесне наслаге - прашинастог састава преко глиновито - лапоровитих 
седимената, лапора и пескова). 

 
На вршном, односно вододелничном делу падине изнад Миријева, појава подземне воде 
везана је за контактну зону квартарних наслага и деградираних лапоровитих глина. У тим 
зонама су акумулиране мале количине подземне воде. Појава подземне воде је на дубини 3 
до 4 m. Права изданска зона је веома дубока и везана је за комплекс пескова и лапора. 
Пескови су дебљине и до неколико метара. У том хидрогеолошком комплексу лапоровите 
глине представљају релативне хидрогеолошке изолаторе док су пескови изразити 
хидрогеолошки колектори. Пражњење ове издани се врши путем релативно бројних извора у 
челенци која представља изворишни део Миријевског потока.  
 
С обзиром на геолошку грађу, морфолошке карактеристике и урбанизацију терена, на 
простору који је обухваћен истраживањима издвојена су 3 инжењерскогеолошка рејона: 
 

Рејон IIА2- условно повољни терени - обухвата  терене нагиба 5-10º, са нивоом подземне 

воде мањим од 5m и који су у природним условима стабилни. 
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Инжењерскогеолошка конструкција терена, нагиб падина и присуство високог нивоа 
подземне воде, често у самом приповршинском делу терена, захтева примену мера 
предострожности при урбанизацији, у циљу очувања стабилности падина. Коришћење ових 
терена за урбанизацију условљава нивелационо прилагођавање природним условима, 
превентивне геотехничке мере заштите стабилности ископа и природних падина, као и 
контролисано дренирање подземних вода. 
Средине заступљене у површинској зони су неједнако погодне за плитко фундирање због 
могућности појаве великих и неравномерних слегања. Ово се може предупредити применом 
посебних геотехничких мера а у циљу постизања захтеване носивости и спречавања 
штетних деформација. Препоручује се темељење објеката на јединственој коти, како би се 
услед денивелације терена избегла појава неравномерног слегања, као последица каскадног 
фундирања објеката и ослањања темеља на две физичко-механички разнородне средине. 
Линијски објекти, темељени директно на делувијално-пролувијалним седиментима, 
изложени су штетном утицају бубрења. Комуналну инфраструктуру лоцирати по правцима 
погодним за ефикасно дренирање терена. 
 
Рејон IIIA4 – неповољни терени - инжењерскогеолошка својства ових терена условљавају 
ограничења при урбанизацији простора. Обухвата делове терена која се налазе на умиреним 
клизиштима као и падине које су у стању граничне равнотеже у природним условима. Нагиб 
терена је врло променљив, генерално у распону од 7-10° а локално и до 30°. Ниво подземне 
воде је од 0-7 m од површине терена. 
Терен у оквиру овога рејона је са инжењерскогеолошког аспекта углавном неповољан за 
урбанизацију. Сва засецања терена могу изазвати реактивирање старих, умирених и додатно 
интензивирање савремено активних клизишта. У урбанизованим зонама на старим умиреним 
клизиштима неопходна је израда кишно-канализационе мреже и затварање свих бунара и 
сенгрупа. Урбанизација у оквиру овога рејона изискује сложене мелиоративно - санационе 
захвате, дубоке потпорне конструкције, и др. Сваки отворени ископ на овим просторима 
може изазвати нова клижења па је неопходна заштита падина и објеката на њој. 
 
Рејон IVА5 – изразито неповољни терени - овим рејоном обухваћен је простор са активним 
клизиштима. Нагиб терена је врло променљив. Површински делови терена су прекривени 
растреситим прашинасто-песковитим и лапоровитим глинама. Појава подземне воде је на 
дубини 1-3 m. Уколико и ови делови терена морају бити укључени у урбанизацију, треба 
рачунати на обимне и сложене санационе мере. Применом одговарајућих мера заштите 
падина, насипањем терена, израдом дренажа, прихватањем земљаних притисака потпорним 
конструкцијама, дијафрагмама и шиповима, могуће је извести санацију клизишта и тек након 
тога, простор користити за урбанизацију. Уколико се преко ових простора мора прећи 
линијским објектима неопходно је кроз посебан процес истраживања и пројектовања ближе 
сагледати техноекономске услове изградње таквих објеката. Могућа је изградња објеката 
мањег значаја уз брижљиву анализу уређења терена и планирања свих земљаних радова 
при изградњи. Свако планирање и изградња у овом рејону изискује изузетно детаљна и 
пажљива испитивања терена уз, по могућству, избегавања најкритичнијих зона за даљу 
урбанизацију (површина захваћених активним клижењем).  
Препорука је, да се највећи делови простора у оквиру овог рејона користе као обрадиве, 
зелене и рекреативане површине са одржавањем заштитног - санационог зеленила.  
 
За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања а све 
у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 
101/15). 
 
2.1.6. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
 
Циљ примене мера енергетске ефикасности је смањење потрошње свих врста енергије, уз 
обезбеђење истих или бољих услова коришћења и функционисања објекта. Последица 
смањења потрошње необновљивих извора енергије (фосилних горива) и коришћења 
обновљивих извора енергије је редукција емисије гасова са ефектом стаклене баште, што 
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доприноси заштити животне средине, смањењу глобалног загревања и одрживом развоју 
града.  
 
У складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије („Службени. гласник РС“, бр. 25/2013) 
и Законом о енергетици РС („Службени гласник РС“, бр. 45/2014) неопходно је подстицати 
примену енергетски ефикасних решења и технологије. Потребно је применити штедљиве 
концепте, еколошки оправдане и економичне по питању енергената, како би се остварили 
циљеви попут енергетске продуктивности или енергетске градње као доприноса заштити 
животне средине и климатских услова. Према Стратегији развоја енергетике Републике 
Србије до 2015. године („Службени гласник РС”, бр. 44/2005) основне циљеве у овој области 
представљају ефикасније коришћење сопствених потенцијала у производњи енергије, 
смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште и смањење увоза фосилних горива. 
Основне мере за унапређење енергетске ефикасности у зградарству су: смањење 
енергетских губитака, ефикасно коришћење и производња енергије. 

 
Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) прописано је да сви новопланирани објекти 
морају да задовоље прописе везане за енергетску ефикасност објеката, односно обезбеде 
минималне прописима утврђене услове комфора а да при томе потрошња енергије на 
годишњем нивоу не пређе дозвољене максималне вредности по m2. Потврду испуњености 
ових услова садржи  Сертификат о енергетским својствима зграда (Енергетски пасош), који 
је саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне 
дозволе, у складу са Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о 
енергетским својствима зграда („Службени гласник РС“, бр. 69/2012). 

Енергетска ефикасност се постиже коришћењем ефикасних система грејања, вентилације, 
климатизације, припреме топле воде и расвете, укључујући и коришћење отпадне топлоте и 
обновљивих извора енергије.  

У изградњи објеката и уређењу слободног простора јавних и комерцијалних комплекса 
обезбедити ефикасно коришћење енергије и могућност коришћења обновљивих извора 
енергије кроз: 

 оријентацију и функционални концепт зграде тако да се користе природа и 
природни ресурси, пре свега енергија сунца, ветра и околног зеленила; 

 коришћење нових техничких и технолошких решења; 
 топлотно зонирање зграде, односно груписање просторија сличних функција и 

сличних унутрашњих температура; 
 избором облика зграде којим се обезбеђује што је могуће енергетски ефикаснији 

однос површине и запремине омотача зграде у односу на климатске факторе и 
намену зграде; 

 одабир структуре и омотача објекта тако да се омогући максимално коришћење 
пасивних и активних соларних система; 

 коришћење природног осветљења и пасивних добитака топлотне енергије зими, 
односно заштите од прегревања у току лета адекватним засенчењем;  

 оптимализацију величине прозора како би се смањили губици енергије, а 
просторије добиле довољно светлости; 

 заштиту делове објекта који су лети изложени јаком сунчевом зрачењу зеленилом 
и другим мерама; 

 изградњом „пете фасаде“ објеката као зелених кровова, када год је то могуће; 
 планирањем система природне вентилације (вентилациони канали, прозори, 

врата, други грађевински отвори) тако да буду што мањи губици топлоте у 
зимском периоду и топлотно оптерећење у летњем периоду; 

 коришћењем обновљивих извора енергије локације – сунца, подземних вода, 
ветра и других, применом стаклених башти, фотонапонских панела, соларних 
колектора, топлотних пумпи и сл.  

 Пројектовањем система централног грејања  тако да буде омогућена централна и 
локална регулација и мерење потрошње енергије за грејање; 
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 економичном потрошњом свих облика енергије, било да су они обновљиви или 
необновљиви; употребом енергетски ефикасних расветних тела; коришћењем 
грађевинских материјала из окружења; одвајањем рециклабилног отпада ради 
даље прераде.  

 
На слободним површинама: 

 пројектовањем наменских структура у јавном простору, пејзажним уређењем, 
укључујући поплочавање, избором мобилијара тако да допринесу заштити од 
превеликог утицаја сунчевог зрачења и негативних атмосферских утицаја (ветар, 
падавине); 

 коришћењем елеманата у екстеријеру и ентеријеру који обезбећују смањење 
температура лети и заштиту од хладноће зими (воде, фонтане, водени зидови, 
брисолеји, транзене, конструкције које омогућавају циркулацију топлог ваздуха и 
проветравање и сл.); 

 коришћењем ресурса геотермалне воде у функцији грејања ваздуха и техничке 
воде у објектима и екстеријеру,  

 правилним одабиром вегетације, у циљу смањења негативних ефеката директног 
и индиректног сунчевог зрачења на објекте, као и негативног утицаја ветра. 

 
2.1.7. УСЛОВИ ЗА ПРИСТУПАЧНОСТ ПРОСТОРА 

 
У току разраде и спровођења Измена и допуна плана при решавању саобраћајних површина, 
прилаза објектима и других елемената уређења и изградње простора и објеката применити 
одредбе Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци 
и старим особама ("Службени гласник РС", бр. 22/15). 
 
2.1.8. УСЛОВИ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ОТПАДА 
 
За евакуацију комуналног отпада из нових објеката или делова постојећих објеката 
планираних за доградњу на предметном простору, инвеститори морају набавити судове-
контејнере запремине 1100 литара и димензија 1.37х1.20 х 1.45 m, у потребном броју који се 
одређује према важећем нормативу: 1 контејнер на 800 m2 корисне површине сваког објекта 
појединачно. 
 
Према Одлуци о одржавању чистоће („Службени лист града Београда“, бр. 42/2012 и 
31/2013), контејнери морају бити постављени изван јавних саобраћајних површина, набавља 
их инвеститор а ЈКП „Градска чистоћа“ их касније замењује по потреби. 
 
Судови за смеће треба да буду постављени на избетонираним платоима, у посебно 
изграђеним нишама или боксовима у оквиру граница формираних грађевинских парцела или 
комплекса или у смећарама (или посебно одређеним просторима за те потребе) унутар 
самих објеката. 
 
Смећаре се граде као засебне, затворене просторије, без прозора, са електричним 
осветљењем, једним точећим местом са славином и холендером и сливником повезаним на 
канализациону мрежу, ради лакшег одржавања хигијене тог простора. 
 
До локација судова за смеће треба обезбедити директан и неометан прилаз за комунална 
возила и раднике ЈКП „Градска чистоћа“. Ручно гурање контејнера обавља се по равној 
подлози, без степеника, са успоном до 3% и износи максимум 15 m од места за њихово 
постављање до комуналног возила. Потребно је обезбедити проходност саобраћаја или у 
случају слепих улица, манипулативне просторе за окретање комуналног возила, 
полупречника 11.0 m. Приступне саобраћајнице до позиција судова за смеће морају бити 
минималне ширине 3.5 m за једносмерни, односно 6.0 m за двосмерни саобраћај, са нагибом 
до 7%. 
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У контејнере треба одлагати само отпатке састава као кућно смеће, док остали отпад треба 
депоновати у специјалне судове, који ће бити постављени у складу са поменутим 
нормативима, а празниће се према потребама инвеститора и закљученом уговору са ЈКП 
„Градска чистоћа“.  
 
Инвеститори су у обавези да од ЈКП „Градска чистоћа“ добију ближе услове за све 
планиране радове појединачно и који морају бити испоштовани при техничком пријему, како 
би сви објекти били обухваћени оперативним системом за изношење смећа. 
 

(Услови: ЈКП Градска чистоћа, бр.  2634 од 20.02.2018. године) 

 
 

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 
3.1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 
(графички прилог бр. 3 „Регулационо-нивелациони план са попречним профилима“ Р 1:500 и 
бр. 3.1 „Подужни профили“ Р 1:100/1000)) 
 
   ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ  

  

Назив површине јавне 
намене 

Ознака 
грађ. 

парцеле 
Катастарске парцеле 

Улица подморничара Ђорђа 
Митровића 

СА-1 

Ко Миријево 
Целе к.п.: 1691/3, 1692/2, 1693/2, 1695/2, 1702/8, 
1702/9, 1712/4, 1709/3, 1606/5, 1603/7, 1604/14, 
1604/4, 1602/5, 1604/13, 1605/6, 1711/13, 1709/4, 
1704/3, 1711/12, 1601/3, 1710/3, 1704/4, 1702/10 
Делови к.п.: 3530/91, 3531/9, 1674/2, 1690/2, 
1674/1, 1690/4, 3531/4, 1691/2, 1692/3, 1693/3, 
1693/4, 1698/1, 1699/4, 1698/2, 1699/2, 1700/2, 
1700/1, 3688, 1704/2, 1606/2, 1709/1, 1605/2, 
1709/2, 1704/1 

Улица подморничара Ђорђа 
Митровића 

СА-2 

Ко Миријево 
Делови к.п.: 1699/4, 1700/1, 3688, 1704/2, 1606/2, 
1709/1, 1605/2, 1604/5, 1604/15, 1602/2, 1603/2, 
1604/3, 1601/6, 1601/4, 3530/91, 1709/2, 1704/1 

Улица подморничара Ђорђа 
Митровића 

СА-3 

Ко Миријево 
Целе к.п.: 1700/3, 3531/7 
Делови к.п.: 3531/4, 3530/91, 1674/2, 1690/2, 
1674/3, 1689, 1690/4, 1711/3, 1711/15, 1711/16, 
1711/14, 1690/3, 1691/2, 1692/3, 1693/3, 1693/4, 
1697, 1698/1, 1698/2, 1699/2, 1700/2, 1710/1, 
1712/1, 3681, 1695/1, 1699/3 

Улица подморничара Ђорђа 
Митровића 

СА-4 
Ко Миријево 
Делови к.п.: 3531/10, 3531/9, 1674/1, 3531/4 

Улица Нова 2 СА-5 

Ко Миријево 
Целе к.п.: 1699/5, 1698/3, 3531/6, 1701/2, 1702/5, 
1702/4 
Делови к.п.: 1649, 1699/4, 1648/2, 1646/7, 1646/8, 

1648/1, 3688, 1702/6, 1701/1, 3531/1, 3531/10 
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ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ ЗА КОЈЕ СУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
ДЕФИНИСАНЕ ВАЖЕЋИМ ПЛАНОВИМА  

 
 

Назив површине јавне намене 
 

Ознака дела 
грађевинске 

парцеле 

 
Катастарске парцеле 

 

Део грађевинске парцеле ГП3, 
улице Руди Чајевца дефинисане 
Елементима детаљне разраде 

С-17 Плана генералне регулације 

САО-1 
Ко Миријево 

Делови к.п.: 3530/78 

 

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских и грађевинских парцела из 
текстуалног и графичког дела Плана, важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из 
графичког прилога бр.4 „План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“ Р 1:500. 
 
3.1.1. МРЕЖА САОБРАЋАЈНИЦА 
 
Саобраћајно решење унутар границе предметних Измена и допуна плана се заснива на 
концепту развоја уличне мреже дате Планом генералне регулације. 
 У оквиру Измена и допуна плана примарну уличну мрежу чини Улица подморничара Ђорђа 
Митровића. Она има улогу приступа за комплекс трафо станице „Београд 20“ и садржајима у 
контактном подручју. Са осталом уличном мрежом повезана је преко улице Рудија Чајевца.  
Улица подморничара Ђорђа Митровића је функционалног ранга улице другог реда. 
Границом Измена и допуна плана је обухваћена и раскрсница ове улице са улицом Рудија 
Чајевца која има ранг улице другог реда. 
 
Улица Нова 2, планирана Изменама и допунама плана, је део секундарне уличне мреже 
града. 
 
Подручје обухваћено Изменама и допунама плана, правцем север-југ пресеца планирана 
саобраћајница Спољна магистрална тангента (у даљем тексту: СМТ) која за циљ има 
вођење, пре свега теретног и транзитног саобраћаја, ободно у односу на изграђено градско 
ткиво. Траса Улице подморничара Ђорђа Митровића пролази испод трасе СМТ, без 
међусобног саобраћајног повезивања. 
 
Опис трасе и њених физичких карактеристика  
Елементи ситуационог, регулационог и нивелационог плана саобраћајних површина 
предметне Измене и допуне плана, приказани су на графичком прилогу бр. 3 " Регулационо-
нивелациони план са попречним профилима ", Р 1:500 и бр. 3.1 „Подужни профили“ Р 
1:100/1000). 
 
Улица подморничара Ђорђа Митровића  се пружа од улице Руди Чајевца до улаза у 
комплекс трафо станице „Београд 20“, оријентационе дужине је 600m. 
У постојећем стању, ова улица је изведена тако да је ширина коловоза 6.0m са обостраним 
банкинама ширине по 1.0m. У оквиру ње изграђена је и припадајућа инфраструктура 
(водовод, канализација и електро инсталације).  
Улица подморничара Ђорђа Митровића у постојећем стању представља прву фазу 
реализације предметне саобраћајнице. 
Ситуационо и нивелационо решење осовине и коловоза ове саобраћајнице је преузето из 
"Пројекта изведеног објекта приступног пута и инфраструктурних прикључака ван комплекса 
ТС Београд 20" који је израдио Енергопројект Ентел а.д. Београд и уграђено у предметне 
Измене и допуне плана. 
Другу фазу реализације ове саобраћајнице представља њено решење дато Изменама и 
допунама плана. Овим планским решењем планира се задржавање изведеног стања 
коловоза (у ситуационом и нивелационом смислу) и припадајуће инфраструктуре. 
Планирани попречни профил ове улице садржи коловоз ширине 6.0m и обостране тротоаре 
ширине по 1.50 m. 
У оквиру њене регулационе ширине обухваћене су и припадајуће шкарпе. 



16 

 

 
На делу трасе ове улице, између стационажа Km 0 + 94.500 и Km 0 + 166.500 са леве стране 
у смеру ка ТС Београд 20 у дужини од 72m, у постојећем стању изведен је поптпорни зид. 
Дуж коловоза, између поменутих стационажа на делу потпорног зида, планира се техничка 
стаза ширине 1.2m.  
 
Улица Нова 2 је повезана са улицама Капетана Милоша Жунића и Подморничара Ђорђа 
Митровића. Са ње се врши приступ садржајима у контактном подручју. 
У оквиру свог попречног профила садржи коловоз ширине 6.0 m и обостране тротоаре 
минималне ширине од 1.5m.  
 
Попречни профили саобраћајница, унутар Измене и допуне плана, приказани су на 
одговарајућим графичким прилозима. 
 
Паркинг места организована у оквиру регулације саобраћајнице Нова 2 (управно паркирање) 
морају бити минималних димензија 5.0m x 2.3m. 
 
При изради подужног профила саобраћајнице максимално је поштовано постојеће стање 
изграђености објеката и саобраћајне мреже. 
Висинске коте неизграђених саобраћајних површина приказане Изменама и допунама плана 
су оријентационе, а коначне ће се дефинисати у току спровођења Измене и допуне плана и 
израде техничке документације.  
Нивелациони елементи неизграђених саобраћајних површина дефинисаће се тако да се 
одводњавање врши слободним падом у систем затворене канализације.  
 
Коловозна конструкција неизграђених саобраћајних површина предметне Измене и допуне 
плана ће се димензионисати у односу  на очекивани обим саобраћаја и структуру возила која 
ће се њима кретати.  
Коловозни застор колских и пешачких површина ће се извести од савремених материјала 
прилагођених амбијенту у коме се налазе. 
 
У оквиру планираних регулација саобраћајних површина, кроз спровођење Измене и допуне 
плана, односно израду техничке документације а у циљу постизања квалитетних и 
рационалних решења, могуће су функционалне прерасподеле појединих елемената 
ситуационог и нивелационог плана, унутар утврђених профила (коловоза, тротоара, 
зеленила,  положаја подземних инсталација и сл.).   
 

Секретаријат за саобраћај, – Сектор за планску документацију -  IV-08 бр. 344.4-7/2018. од 
9.03.2018.године; ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“ – V 5508-1/2018. Од 13.02.2018. 

 
 
3.1.2. ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
 
Предметна простор је опслужен линијама аутобуског подсистема ЈГПП-а које саобраћају  
Улицом Косте Нађа, у којој се на око 450m западно налази терминус аутобуског подсистема 
ЈГПП-а „Миријево 4“. У оквриу границе Измене и допуне плана се не налазе сталајишта 
линија јавног превоза. 
 
Према планским поставкама развоја јавног градског превоза путника овог простора, не 
планира се успостављање нових, ни реогранизација мреже постојећих линија, односно 
функционисање јавног превоза остаје као у постојећем стању. 
 

Секретаријат за јавни превоз,  - XXXIV-03 бр. 346.7-19/2018. од 15.03.2018.године  
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3.1.3. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У ОКВИРУ РЕГУЛАЦИЈЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ 
ПОВРШИНА 

(графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина“  Р 1: 500 и графички прилог бр. 8 
„Синхрон план“ Р 1:500) 
 
На косинама, у оквиру трасе саобраћајница, где год је то могуће, формирати затрављене 
површине бусеновањем и/или сетвом семенских мешавина за травњаке. 
Дозвољена је садња нижих форми листопадних и зимзелених врста шибља висине до 60 cm, 
са циљем да се подземним кореновим изданцима, на косинама спречи еродирање тла, 
односно спирање површинског слоја земљишта.  
Користити претежно аутохтоне биљне врсте које припадају природној потенцијалној 
вегетацији, прилагодљиве на локалне услове средине, са дугим вегетационим периодом, 
појачаних фитонцидних и бактерицидних својстава, отпорних на градску прашину и издувне 
гасове, високоестетских вредности. 
Није дозвољено коришћење инванзивних и алергених врста. Вегетација не сме 
представљати сметњу за нормално кретање пешака и хендикепираних лица. 
 
(Услови: ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД, Београд, бр. 14435 од 28.05.2018. године) 

 
 
3.2. ПОВРШИНЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОБЈЕКТЕ И КОМПЛЕКСЕ  
(графички прилог бр. 8 „Синхрон план“ Р 1:500) 
 
3.2.1. ВОДОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 5 „Водоводна и канализациона мрежа и објекти“ Р 1: 500) 
 
Предметна локација по свом висинском положају припада трећој висинској зони снабдевања 
водом града Београда. У постојећем стању у насељу Миријево дуж улице Руди Чајевца 
изграђен је водовод В3Ø250 mm. 
  
У циљу повезивања комплекса трафостанице на градску мрежу, у склопу изградње 
приступног пута (улица подморничара Ђорђа Митровића), изграђена је водоводна мрежа 
која прати трасу приступног пута. 
 
На водоводну мрежу у улици Руди Чајевца повезана је новоизграђена водоводна мрежа у 
приступном путу пречника Ø150 mm а према условима и уз сагласност београдског 
водовода. 
 
Планирана водоводна дистрибутивна мрежа димензија мин. Ø100 mm, дуж улица Ж2 и 
Капетана Милоша Жунића, преузета је из Регулационог плана насеља Миријево („Службени 
лист града Београда“, бр. 20/2002). 
 
При изградњи водити рачуна да се не наруши стабилност и функционалност постојећих 
инсталација водовода. 
 

Услови ЈКП Београдски водовод и канализација, Служба за развој. бр. 8143 I4-1/270 М/158 од 
14.03.2018. год.  

 
3.2.2. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 5 „Водоводна и канализациона мрежа и објекти“ Р 1:500) 
 
Предметна локација припада територији Централног градског канализационог система, делу 
на коме нема изграђене канализационе мреже. Концептом развоја Београдске канализације 
на локацији предметне Измене и допуне плана предвиђен је сепарациони систем 
каналисања атмосферских и употребљених вода. 
 



18 

 

У улици Мирослава Крлеже постоји канализација за прихватање атмосферских вода 
пречника Ø400 mm, као и канализација за прихватање употребљених вода пречника Ø250 
mm. 
У циљу повезивања комплекса трафостанице на градску мрежу, у склопу изградње 
приступног пута, изграђена је канализација пречника Ø300 mm за прихватање атмосферских 
и пречника Ø250 mm за прихватање употребљених вода. Канализација прати трасу 
приступног пута (улица подморничара Ђорђа Митровића) и повезана је на горе поменуту 
канализацију у улици Мирослава Крлеже, одакле даље гравитира ка Миријевском колектору. 
 
Планирана канализација у оквиру улица Ж2 и Капетана Милоша Жунића преузета је из 
Регулационог плана насеља Миријево („Службени лист града Београда“, бр. 20/2002). 
 
Услов за прикључење планираних објеката у блоку 1 на планирану фекалну канализацију у 
улици Нова 2 је изградња фекалног колектора Ø600 mm дуж Миријевског булевара (од 
улице  др Драге Љочић до Вишњичке улице). 
 
При изградњи водити рачуна да се не наруши стабилност и функционалност постојећих 
инсталација канализације. 
 

Услови ЈКП Београдски водовод и канализација, Служба за развој бр. 8143/1, I4-1/270/1 од 15.03.2018. 
год.   

 
3.2.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 6 „Електроенергетска и телекомуникациона мрежа и објекти“ Р 1:500) 
 
У оквиру границе Плана изграђени су следећи електроенергетски (ее) објекти: 

 двоструки надземни вод 2x110 kV (два надземна вода 110 kV на заједничким 
стубовима) бр. 129АБ/2, у северном делу Плана преко неизграђених површина, веза 
трансформаторске станице (ТС) 220/110 kV „Београд 3“ са ТС 400/110/10 kV „Београд 
20“; 

 надземна деоница надземно-кабловског вода 35 kV бр. 337, у северном делу Плана 
преко неизграђених површина, веза ТС 35/10 kV „Винча институт“ са ТС 110/35/10 kV 
„Београд 1“;  

 надземна деоница надземно-кабловског вода 35 kV бр. 357, у северном делу Плана 
преко неизграђених површина, огранак надземног вода број 309А од стуба бр. 1464, 
преко растављача ВР-3513, за ТС 35/10 kV „Винча огранак“; 

 подземни кабловски водови 10 kV. За потребе напајања сопствене потрошње ТС 
„Београд 20“ изграђена су три вода 10 kV, источном, односно у северном делу Плана 
западном страном Улице подморничара Ђорђа Митровића. За потребе напајање 
постојећих ТС 10/0,4 kV изграђена су по два вода 10 kV, у северном делу Улице Руди 
Чајавеца и западном делу Улице капетана Милоша Жунића,; 

 водови 1 kV за напајање: објеката и јавног осветљења (ЈО). Водови 1 kV изграђени су 
подземно и малим делом надземно на армирано бетонским стубовима. 

Водови 10 kV и 1 kV изграђени су у тротоарском простору и неизграђеним површинама, 
пратећи коридор постојећих саобраћајних површина. 
Саобраћајне површине делимично су опремљене инсталацијама ЈО. 

Напајање предметног подручја електричном енергијом оријентисано је на ТС 110/10 kV:  
„Београд 19 - Миријево“ и „Београд 1“. 

Уз границу Плана, у северном делу, изграђена је ТС „Београд 20“.  

За надземне водове, у оквиру границе Плана, дефинисан је заштитни појас ширине: 

 25 m, за надземне водове 110 kV; 

 15 m, за надземне водове 35 kV, 

од крајњег фазног проводника, са обе стране надземног вода. 
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За изградњу објеката у заштитном појасу потребна је сагласност власника надземног вода, 
односно: 

 АД „Електромрежа Србије“ Београд за водове 110 kV и 
 Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд за водове 35 

kV. 

Сагласност се даје на Елаборат, у коме се даје тачан однос предметног надземног вода и 
објекта који ће се градити, уз задовољење закона из области енергетике и заштите животне 
средине.1 
У постојећим коридорима надземних водова могу се изводити санације, адаптације и 
реконструкције, ако то у будућности због потреба интервенција и ревитализација ее система 
буде неопходно, а не може бити сагледано у овом часу. 

Израда Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу 
надземног вода, Елабората утицаја надземног вода на планиране објекте од 
електропроводног материјала и Елабората утицаја надземног вода на телекомуникационе 
водове (није за оптичке каблове) биће саставни део даље пројектне документације.  

Услед угрожености планираним саобраћајним решењем саобраћајнице СМТ, планира се 
каблирање надземних водoва 35 kV у складу са ПДР спољне магистралне тангенте (СМТ) - I 
фаза од Панчевачког пута (стационажа km 0+000) до приступног пута за трафо-станицу 
(стационажа km 6+650), са мостом преко Дунава и локацијом трафо-станице „Београд 20“ 
(„Службени лист града Београда“, бр. 26/2011). 

Уколико се при извођењу радова угрожавају водови 10 kV и 1 kV потребно их је заштитити, 
односно где то није могуће изместити. Ее водове заштитити навлачењем заштитних цеви 
преко каблова на угроженој деоници или изместити на приближно исто место уз 
задржавање постојећих веза. Приликом измештања ових водова водити рачуна о потребним 
међусобним растојањима и угловима при паралелном вођењу и укрштању са другим ee 
водовима и осталим подземним инсталацијама које се могу наћи у новој траси водова. 
Потребно је да се у траси вода не налази никакав објекат који би угрожавао ee вод и 
онемогућавао приступ воду приликом квара. 
Уколико се траса подземног вода нађе испод коловоза, водове заштитити постављањем у 
кабловску канализацију пречника Ø100 mm. Предвидети 100% резерве у броју отвора 
кабловске канализације за подземне водове 10 kV, односно 50% резерве за подземне водове 
1 kV. 

На основу урбанистичких показатеља, специфичног оптерећења за поједине кориснике, као 
и Техничке препоруке број 14б (издата од стране „Електропривреда Србије“– дирекција за 
дистрибуцију електричне енергије) планирана једновремена снага за посматрано подручје 
износи око 1,21 МW. На основу процењене једновремене снаге планира се изградња две ТС 
10/0,4 kV, по једна у сваком од блокова, инсталисане снаге 1000 kVA, капацитета 1000 kVA.  
У сваком планираном објекту у оквиру блока, или у оквиру његове парцеле према планском 

                                           
1 Законом о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014); 

Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014);  
Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 
kV („Службени лист СФРЈ“, бр. 65/1988, „Службени лист СРЈ“ бр. 18/1992); 
Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист 
СФРЈ“, бр. 4/74); 
Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V 
(„Службени лист СРЈ“, бр. 61/95); 
Законом о заштити од нејонизујућег зрачења („Службени гласник РС“, бр. 36/2009) са припадајућим правилницима:  

 Правилник о границама нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, бр. 104/2009); 
 Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог 

испитивања („Службени гласник РС“, бр. 104/2009); 
SRPS N.CO.105 - Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења 
(„Службени лист СФРЈ“, бр. 68/86); 
SRPS N.CO.101 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Заштита од 
опасности; 
SRPS N.CO.102 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Заштита од сметњи 
(„Службени лист СФРЈ“, бр. 68/86); 
SRPS N.CO.104 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – Увођење 
телекомуникационих водова у електроенергетских постројења („Службени лист СФРЈ“, бр. 49/83). 
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уређењу простора, предвидети могућност изградње ТС. 
За ТС која се гради као слободностојећи објекат обезбедити простор минималне површине 
5х6 m². За ТС која се гради у склопу објекта обезбедити простор у нивоу терена (или са 
незнатним одступањем) минималне површине 20 m². 
Планирани простор за смештај ТС мора имати директан колски приступ, од тврде подлоге 
најмање ширине 3 m, до најближе саобраћајнице. 
Оставља се ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд да у сарадњи са корисницима 
парцела/инвеститором одреди начин изградње (слободностојећи објекат или ТС у склопу 
објекта), величину простора/просторије, тaчну локацију, приступ објекту, као и место 
прикључења ТС кроз израду техничке документације сходно динамици изградње. 

Планиране ТС 10/0,4 kV прикључити, по принципу „улаз-излаз“, на постојеће водове 10 kV 
сходно положају планиране ТС и расплету водова 10 kV.  

Од ТС 10/0,4 kV планира се полагање ее мреже 1 kV до потрошача електричне енергије, као 
и водова ЈО. 

Уколико се при извођењу радова угрожавају инсталације, и други елементи, ЈО извршити 
њихову реконструкцију, односно прилагођавање планираном решењу. 
Планира се опремање инсталацијама осветљења свих саобраћајних површина као и паркинг 
простора. За напајање осветљења поставити, на зеленој површини, тротоарском простору, 
или на стубу ЈО, одговарајући број мерно разводних ормана ЈО. Планиране разводне ормане 
прикључити, на погодном месту, на планиране или постојеће ТС 10/0,4 kV. На погодном 
месту изградити вод 1 kV од разводих ормана до стубова ЈО. За напајање светиљки планира 
се изградња, по принципу „од стуба до стуба“, кабловског вода 1 kV. 
Саобраћајне површине осветлити у класи ЈО која одговара њиховој саобраћајној функцији, 
односно намени. На местима раскрсница поставити осветљење јачег интезитета. 
Димензије разводних ормана ЈО износе оријентационо: 0,32 x 0,75 x 1,0 m³ (ширина x 
дужина x висина). Такође, оријентациона димензија темеља стуба ЈО износи: 0,6 x 0,6 x 1,2 
m³ (ширина x дужина x дубина). 

Дуж свих саобраћајница, са најмање једне стране, планирају се трасе за постављање горе 
поменутих ее водова 10 kV и 1 kV, са одговарајућим прелазима саобраћајница. Планиране ее 
водове постављати у тротоарском простору, подземно у рову дубине 0,8 m и ширине у 
зависности од броја ее водова у рову дуж планираних и постојећих ее траса. 

 
(Услови АД „Електромрежа Србије“, бр. 130-00-UTD-003-109/2017-002 од 09.03.2018. године) 
(Услови ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, бр. 621/18 (80110 АЂ, 01110 МГ) од 28.03.2018. године) 

 
 
3.2.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 6 „Електроенергетска и телекомуникациона мрежа и објекти“ Р 1:500) 
 
У оквиру границе Плана изграђени су следећи телекомуникациони (тк) објекти: 

 оптички тк каблови за повезивање тк концентрација и бизнис корисника на 
транспортну мрежу Београда. Оптички тк каблови положени су у тк канализацији 
изграђеној источном страном Улице подморничара Ђорђа Митровића, односно 
северном и јужном страном дуж Улице Руди Чајавеца; 

 бакарни тк каблови за повезивање корисника на дистрибутивну тк мрежу. 
Приступна тк мрежа изведена је кабловима постављеним у тк канализацију, а 
претплатници су преко унутрашњих и спољашњих извода повезани са 
дистрибутивном тк мрежом. 

Тк канализација изграђена је у тротоарском простору и неизграђеним површинама пратећи 
коридор постојећих саобраћајних површина 

Предметно подручје, обухваћено границом Плана, припада кабловском подручју аутоматске 
телефонске централе „Миријево“.  

Уколико се при извођењу радова угрожава постојећа тк мрежа потребно ју је заштитити, 
односно где то није могуће изместити. Постојеће тк инсталације заштитити навлачењем 
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заштитних цеви преко каблова на угроженој деоници, односно изместити у планирану тк 
канализацију. Измештање извршити тако да се обезбеди неометан прилаз и редовно 
одржавање тк мреже, односно да се обиђу површине планиране за будуће објекте. 
Обилажење објеката извести потребним бројем распона под углом и тк окнима између њих. 

За планиране објекте вишепородичног становања планира се приступна тк мрежа GPON 
(гигабитна пасивна оптичка мрежа – енгл. Gigabit Passive Optical Network) технологијом у 
топологији FTTH (полагањем оптичког кабла до куће – енгл. Fiber To The Home) која се са 
централном концентрацијом повезује коришћењем оптичких каблова. 
У сваком планираном објекту вишепородичног становања обезбедити простор у улазном 
ходнику објекта за унутрашњу монтажу оптичког дистрибутивног ормана, оријентационих 
димензија: 0,2 x 0,5 x 0,55 m³ (ширина x дужина x висина). 

У циљу прикључења поменутих објеката на тк мрежу, планира се изградња тк канализације 
од постојеће тк канализације преко предметног подручја. Планирану тк канализацију 
реализовати у облику дистрибутивне тк канализације у коју ће се улачити оптички тк 
каблови. 

Од најближег наставка на постојећем оптичком тк каблу, кроз планирану и постојећу тк 
канализацију, планирају се оптички тк каблови до оптичких дистрибутивних ормана. 

Дуж свих саобраћајница, са најмање једне стране, планирају се трасе за полагање горе 
поменуте тк канализације, са одговарајућим прелазима саобраћајница. Планирану тк 
канализацију постављати испод тротоарског простора, у рову дубине 0,8 m, односно 1,2 m 
испод коловоза (мерећи од горње коте цеви до доње коте коловоза) и ширине 0,4 m. 
Димензије тк окна износе оријентационо: 0,8 x 1,0 x 1,0 m³ (ширина x дужина x висина), и 

повезују се са две PVC (PEHD) цеви пречника 110 mm. 
 
(Услови: Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., бр. 54056/2-2018 (М.Миљ.) од 27.02.2018. године) 
 

3.2.5. ТОПЛОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 7 „Топловодна и гасоводна мрежа и објекти“ Р 1:500) 
  
Предметно подручје припада топлификационом систему топлане ТО“Миријево“ чија 
топловодна мрежа ради у температурном и притисном режиму : 120/55С и НП25. 
Повезивање потрошача је индиректно преко топлотних подстаница са ноћним прекидом 
грејања. 
 
На предметном простору изведени су: 

 топловод пречника 219/315 mm дуж улице Мирослава Крлеже; 
 топловод пречника 114,3/200 mm дуж улице Подморничара Ђорђа Митровића са 

прикључним топловодима; 
 
У оквиру границе Измена и допуна плана  планира се: 

 реконструкција топловода пречника 114,3/200 mm (ДН100) на пречник 139,7/225 
mm (ДН125) у улици Подморничара Ђорђа Митровића , ради повећања пропусне 
моћи услед прикључења новопланираних потрошача; 

 топловод пречника 139,7/225 mm (ДН125) дуж  улице Подморничара Ђорђа 
Митровића и Нове 2. 

 
Планирану топловодну мрежу полагати у слоју песка као предизоловане цеви, са 
минималним надслојем земље од 0.8 m мерено од горње ивице цеви.  
 
Приликом пројектовања и изградње термотехничких водова и постројења у свему се 
придржавати прописа из „Одлуке о снабдевању града топлотном енергијом“ („Службени лист 
града Београда“ број 43/07, 2/11, 29/14 и 19/17) и осталих важећих техничких норматива и 
прописа машинске струке.  
 
 (Услови: ЈКП „Београдске електране“, бр. бр.X-1450/3,  од  15.03.2018. године) 
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3.2.6. ГАСОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 7 „Топловодна и гасоводна мрежа и објекти“ Р 1:500) 
 
На предметном простору не постоји изведена гасоводна мрежа и постројења. 

 
Према Елементима детаљне разраде за локацију С-17, који су саставни део Плана генералне 
регулације, у саобраћајницама Мирослава Крлеже и Подморничара Ђорђа Митровића је 
планиран дистрибутивни гасовод од полиетиленских цеви за притисак р=1÷4 bar. 

 
Планира се наставак полиетиленске дистрибутивне гасоводне мреже у регулацији (тротоару) 
саобраћајница Подморничара Ђорђа Митровића и Нове 2, ради снабдевања природним 
гасом објеката чија се изградња планира предметним планом.  Планирани дистрибутивни 
гасовод од полиетиленских цеви притиска р=1÷4 bar снабдевао би се природним гасом са 
постојећих МРС „Миријево 1“ и  МРС „Миријево 2“. Постојеће МРС „Миријево 1“ и МРС 
„Миријево 2“ се налазе ван граница предметне Измене и допуне плана. 
 
Прикључење планираних објеката на полиетиленску дистрибутивну гасоводну мрежу се 
планира изградњом појединачних гасоводних прикључака са описaнe планиране мреже. 
 
Минимална дубина укопавања гасовода од горње ивице цеви до површине тла износи: 

- 0,8 m у зеленој површини, 
- 1,0 m у тротоару,  
- 1,35 m испод коловоза саобраћајнице (без примене механичке заштите), 
- 1,0 m испод коловоза саобраћајнице (са применом механичке заштите, тј. гасовод се 

поставља у заштитну цев). 
Приликом укрштања гасовода са  саобраћајницама, оса гасовода је под правим углом у 
односу на осу саобраћајнице. Уколико то није могуће извести дозвољена су одступања до 
угла од 60. Приликом полагања гасоводних цеви водити рачуна о његовом дозвољеном 
растојању у односу на остале инфраструктурне водове. 

Заштитна зона у оквиру које је забрањена свака градња објеката супраструктуре износи за 
дистрибутивни полиетиленски  гасовод притиска, р=1÷4 bar-а, по 1m мерено са обе стране 
цеви. 

Код пројектовања и изградње нископритисног дистрибутивног полиетиленског  гасовода у 
свему поштовати одредбе из “Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“бр.86/15). 
 

(Услови: ЈП "Србијагас", Сектор за развој, бр.07-07/6583, од 16.03.2018.  године) 

 
 
3.7. ПОВРШИНЕ ЗА ОБЈЕКТЕ И КОМПЛЕКСЕ ЈАВНИХ СЛУЖБИ 
(графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина“  Р 1: 500) 
 
3.7.1. ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (Ј1) 
 
У постојећем стању, у обухвату Измена и допуна Плана, нема евидентираних објеката за 
смештај деце предшколског узраста. 
За укупни број становника (постојећи и планирани) око 1112 на територији Измена и допуна 
плана, очекује се око 80 деце предшколског узраста.  
 
Планирана је реализација једног депанданса ПУ-е (Ј1-Д у блоку 1), за укупан број деце 
предшколског узраста од 80. 
 
 
 
 



23 

 

 
 
Планиране предшколске установе 

ознака НАЗИВ/ознака зоне бр.блока

орј.пов. 

компл. (м2)

орј. БРГП 

(м2) спратност

бр. 

Корисника

Ј1-Д депанданс ПУ-е блок 1 / 560 у приземљу 80

укупно 0 560 80  
 
 
ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЗА ДЕПАНДАНС ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (Ј1-Д)  

у оквиру зоне С6.2, блок 1 
намена  Изменама и допунама плана је дефинисана локација 

депанданса предшколске установе (Ј1-Д), у делу блока 1 у 

оквиру зоне С6.2, у приземљу стамбеног објекта. 

 Није дозвољено дислоцирање депанданса. 

 Објекат за боравак деце предшколског узраста планиран је као 
депаданс предшколске установе, капацитета 80 деце.  

 Депанданс има капацитет за организацију припремног 

предшколског програма.  

 На парцели (зеленој површини одређеној за потребе боравка 

деце) није дозвољена изградња помоћних објеката, изузев 
отворених терена и урбаног мобилијара за игру и боравак деце 

на отвореном. 

норматив и капацитет 
изградње 

 Укупна планирана бруто грађевинска површина објекта 

депанданса   Ј1-Д, износи БРГП=560m2 (норматив 
7,0м2/кориснику). 

кота пода приземља  Кота приземља планираних објеката не може бити нижа од 

коте терена; 
 Кота приземља планираних објеката може бити максимум 1,6m 

виша од коте приступне саобраћајнице, а све у складу са 

правилом за зону С6.2; 

 Приступ депадансу предшколске установе прилагодити 

особама са смањеном способношћу кретања. 

услови за слободне и 

зелене површине 

 Припадајуће слободне и зелене површине обезбедити на 

парцели, односно у зони С6.2. 

 Игралишта и зелене површине подразумевају земљиште 

изграђено тврдом подлогом: стазе, затравњена игралишта, 

песковнике, озелењене и друге површине.  
 Минимална површина слободних и зелених површина износи 

8,0 m2/детету. Површина игралишта је мин. 5 m2/детету. 

Травнате и озелењене површине мин. З m2/детету, у свему 
према одредбама Правилника о ближим условима за почетак 

рада и обављање делатности установа за децу („Службени 
гласник РС", бр. 50/94 и 6/96). 

решење саобраћаја/ 

паркирања 

 Колски и пешачки приступ депандансу предшколске установе 

обезбедити са ободних саобраћајница.  

 За потребе планираног депанданса предшколске установе 

обезбеђено је 5 ПМ у регулацији улице Нова 2. 
архитектонско 
обликовање 

 При реализацији депанданса предшколске установе, 

максимално користити нова техничка и технолошка решења у 

циљу енергетски ефикасније градње. 

 При пројектовању потребно је обратити пажњу да је за групне 

собе најповољнија јужна оријентација. 

услови за ограђивање 

парцеле 

 Обавезно је ограђивање слободне и зелене површине коју 

користе деца, у оквиру парцеле/зоне. Максимална висина 

ограде је 1,4 m (зидани парапетни део максималне висине 0,6 
m). 

 Пожељно је да ограда буде прожета живицом и то од врста 

које немају трње, а нарочито отровне делове биљака (плодове 
и лишће). 
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минимални степен 
опремљености 

комуналном 

инфраструктуром 

 Објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону 

мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, 

топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни 

извор енергије. 

 
Завод за унапређивање образовања и васпитања, бр.668/2018 од 03.04.2018. 

 
3.7.2. ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  
 
За укупни број становника (постојећи и планирани) око 1112 на територији Измена и допуна 
плана, очекује се око 112 деце школског узраста 7-14 година.  
 
У обухвату Измена и допуна плана не планира се изградња основне школе. Потребе 
популације са подручја у обухвату Измена и допуна плана ће се обезбедити у постојећим и 
планираним установама у окружењу, а у оквиру јединственог гравитационог подручја. 
Најближа постојећа установа је ОШ „Павле Савић” у улици Косте Нађа бр.25, са површином 
комплекса од 28563m², БРГП око 9914m² и капацитета од око 1300 ученика. 
 
Завод за унапређивање образовања и васпитања, бр.668/2018 од 03.04.2018. 

 
3.7.3. УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ  
 
У обухвату границе Измена и допуна плана нема евидентираних објеката примарне 
здравствене заштите. Изменама и допунама плана није планирана њихова изградња. 
 
Постојећи и нови корисници са територије обухвата Плана за задовољење услуга примарне 
здравствене заштите, могу користити капацитете постојећих објеката примарне здравствене 
заштите у окружењу.  
 
Најближи објекти примарне здравствене заштите су: 

 Централни објекат Дома здравља Звездара, Олге Јовановић бр.11, 
 Огранак Дома здравља Звездара у Миријеву, Матице српске бр.45а, 
 Здравствена амбуланта Старо Миријево, Витеза Карађорђеве звезде бр.22. 

 

(Услови: Секретаријат за здравство II-01 бр. 50-243/2018 од 04.04.2018. године) 

 
3.7.4. УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  
 
У обухвату границе Измена и допуна плана нема евидентираних објеката социјалне заштите. 
Изменама и допунама плана није планирана њихова изградња. 
 
У непосредном окружењу су Регулационим планом насеља Миријево ("Службени лист града 
Београда", бр.20/02) планирани објекти социјалне заштите у улицама Урофа Палмеа, 
Пупиновој и Љубише Миодраговића. 
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4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 

(графички прилог бр. 3 „Регулационо-нивелациони план са попречним профилима“ Р 1:500 и 
графички прилог бр. 4 „План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“ Р 1:500) 
 
4.1. ПОВРШИНЕ ЗА СТАНОВАЊЕ  
 
4.1.1. ЗОНА С6.1  
 
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  У ЗОНИ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ПОРОДИЧНОГ 

СТАНОВАЊА У ДЕЛИМИЧНО ФОРМИРАНИМ ГРАДСКИМ 
БЛОКОВИМА  У ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ – С6.1 

основна намена 
површина 

 вишепородично становање 

 

компатибилност намене  са вишепородичним становањем су компатибилни комерцијални 

садржаји из области трговине и услужних делатности које не 
угрожавају животну средину и не стварају буку; 

 на појединачним парцелама у оквиру ове зоне, компатибилна намена 

може бити доминантна или једина;  
 за компатибилне намене, примењују се иста правила и урбанистички 

параметри као за основну намену. 

број објеката на 
парцели 

 на парцели се може градити и више објеката у оквиру дозвољених 

параметара и поштујући правила за растојања између објеката. 

услови за формирање 
грађевинске парцеле 
 

 свака грађевинска парцела мора имати колски приступ на јавну 

саобраћајну површину, непосредно или преко приступне саобраћајнице 
и прикључак на комуналну инфраструктуру; 

 минимална површина грађевинске парцеле износи 400m2; 

 минимална ширина фронта грађевинске парцеле према јавној 

саобраћајници износи 12m; 

 дозвољено је одступање 10% од минималне површине грађевинске 

парцеле уколико се део катастарске парцеле одузима за формирање 
јавне саобраћајне површине; 

 за грађевинске парцеле, које приступ јавној саобраћајној површини 

остварују посредно преко приступног пута, минимална ширина фронта 
парцеле је ширина приступног пута, односно 6m. Минимална ширина 

грађевинске парцеле у зони грађења износи 12m. 

 уколико грађевинска парцела има приступ на више јавних 

саобраћајних површина дефинисани услов о минималном фронту је 
довољно испунити према једној јавној саобраћајној површини. 

приступ грађевинској 
парцели 

Приступ јавној саобраћајној површини може бити директан и индиректан: 
• директан приступ подразумева да парцела својим фронтом излази на 

јавну саобраћајну површину; 

 индиректан приступ се остварује преко приступног пута, који се 

формира као посебна парцела у оквиру површина за остале намене;  
 минимална ширина једносмерног приступног пута (интегрисаног) је 

4.5m. Једносмеран приступни пут мора на крајевима да буде повезан 

на јавну саобраћајну површину; 
 минимална ширина двосмерног приступног пута (интегрисаног) је 6.0m 

са минималним радијусом скретања 7.0m и ако је слепог краја 

одговарајућом окретницом димензионисаном према прописаним 

нормативима за очекиване категорије возила; 
 парцеле приступних саобраћајница дефинисати пројектом 

препарцелације. На местима прикључења ових саобраћајница на 

планирану уличну мрежу дозвољено је укидање тротоара и ивичног 
зеленила/дрвореда само у ширини регулације приступног пута; 

 уколико је приступни пут дужине до 25.0m и слепог краја, може бити 

без окретнице, а његова ширина мора бити мин. 6.0 m. 
 уколико се површине приступног пута за кретање пешака и моторних 

возила не планирају као интегрисане (јединственог попречног 

профила), већ као физички одвојене (денивелисане), минимална 

ширина тротоара мора бити 1.5 m, а минимална ширина коловоза мора 
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бити 3.5 m за једносмерни, односно 6.0 m за двосмерни саобраћај. 

положај објекта на 
парцели 

 објекат je, према положају на парцели, слободностојећи или 
једнострано узидан; 

 објекат поставити у оквиру зоне грађења, која је дефинисана 

грађевинским линијама према регулационој линији (како је приказано 

у графичком прилогу бр. 3. „Регулационо-нивелациони план“, Р 
1:1000) и растојањима од бочних и задње границе парцеле;  

 није обавезно постављање објекта или делова објекта на грађевинску 

линију;  
 није дозвољено препуштање делова објекта (еркера, балкона, тераса 

и сл.) ван зоне грађења; 

 грађевинска линија подземних делова објекта (гараже и сл.) може се 

поклапати са бочним и задњом границом парцеле, а према регулацији 

се поклапа са надземном грађевинском линијом, уз услове да:  
o испуњава услов дефинисаног минималног процента зелених 

површина у директном контакту са тлом, 
o не угрожава суседне парцеле, 

o сви конструктивни елементи објекта буду на припадајућој парцели. 

растојање од бочних 
граница парцеле 

Слободностојећи објекат: 
 минимално растојање објекта са отворима помоћних просторија на 

бочним фасадама (парапет отвора минимално 1,6m) од бочних 

граница парцеле је 1/5 висине објекта, али не мање од 2,5m*; 
 минимално растојање објекта са отворима стамбених просторија на 

бочним фасадама, од бочних граница парцеле је 1/3 висине објекта, 

али не мање од је 4,0m*. 

 
Једнострано узидани објекти: 
 минимално растојање објекта без отвора на бочним фасадама, од 

бочне границе парцеле је 0m; 
 минимално растојање објекта са отворима помоћних просторија на 

бочним фасадама (парапет отвора минимално  1.6 m) од бочних 

граница парцеле је 1/5 висине објекта, али не мање од 2,5m*; 
 минимално растојање објекта са отворима стамбених и пословних 

просторија на бочним фасадама, од бочних граница парцеле је 1/3 

висине објекта, али не мање од 4,0m*. 

 
Дозвољена је изградња светларника: 

 за потребе вентилације и осветљавања помоћних просторија у стану 

(гардеробе, санитарни чворови и сл.) или заједничког степеништа у 
објекту;  

 приликом пројектовања новог објекта  поштовати положај и димензије 

светларника постојећег  суседног објекта, и пресликати га у пуној 

ширини;  
 површина светларника одређује се тако да сваком метру висине зграде 

одговара  0,5m2 светларника, при чему он не може бити мањи од  

6,0m2;  
 уколико се светларник усклади са положајем светларника суседног 

објекта, ова површина може бити умањена за 1/4. Минимална ширина 

светларника је 2,0m;  
 површина светларника рачуна се у неизграђени део зграде; 

 минимална висина парапета отвора у светларнику је 1,8m;  

 обезбедити приступ светларнику и одводњавање  атмосферских вода; 

 није дозвољено надзиђивање и затварање постојећих светларника. 

растојање задње 
границе парцеле 

 растојање објеката од задње границе парцеле је минимално 1/2 

висине венца објекта али не мање од 5,0m*; 
 за угаоне објекте примењују се растојања од бочних граница парцеле. 

индекс заузетости 
парцеле 

 максимални индекс заузетости на парцели је  40%; 

 максимални индекс заузетости подземним етажама је 80%. 

висина венца објекта  максимална висина венца/слемена објекта је 15,0m/18,5m у односу на 

нулту коту. 

кота приземља  кота приземља објекта је максимално 1,6m виша од нулте коте; 

 приступ пословном простору мора бити прилагођен особама са 
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смањеном способношћу кретања. 
 кота приземља планираних објеката на стрмом терену са нагибом од 

улице (наниже), када је кота терена нижа од коте приступне 

саобраћајнице, може бити максимум 1,6m нижа од највише коте 

приступне саобраћајнице. 
 кота приземља планираних објеката на стрмом терену са нагибом ка 

улици (навише), уколико је кота терена више од 2,0 m виша од 

највише коте приступне саобраћајнице, може бити максимум 3,2 m 
виша од највише коте приступне саобраћајнице. 

 на стрмом терену са нагибом, који прати нагиб сабраћајнице, кота 

приземља се одређује у тачки осовине фронта парцеле, а према 
наведеним елементима. 

правила и услови за 
интервенције на 
постојећим објектима 

 постојећи објекти, који не прекорачују Планом дефинисане 

урбанистичке параметре и налазе се у оквиру дефинисане зоне 

грађења, могуће је надзидати, доградити и реконструисати до 
максимално дозвољених параметара, уз поштовање дефинисаних 

правила и норматива (намена, типологија, грађевинске линије, 

удаљења, број паркинг места и др.) и уз претходни увид у 
геомеханичку и статичку документацију и пројекат изведеног стања у 

циљу провере носивости и слегања, као и провере механичко-
конструктивних елемената склопа објекта; 

 на постојећим објектима, у случају да нису у складу са дефинисаним 

правилима грађења и урбанистичким параметрима (индекс заузетости, 
висина објекта, однос према грађевинској линији, удаљеност од 

суседних парцела и објеката), дозвољена је адаптација, санација, 

инвестиционо и текуће одржавање објекта у постојећем габариту;  
 објекти затечени испред регулационе линије у тренутку израде плана 

не могу се реконструисати или надзиђивати. До коначног привођења 

намени и регулацији дефинисаној у плану могуће је само текуће 
одржавање; 

 у случају замене објекта новим, сви услови из овог плана морају бити 

испоштовани.  

услови за слободне и 
зелене површине 

 проценат слободних и зелених површина на парцели је минимално 

60%; 
 минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом 

(без подземног дела објекта) износи 20% грађевинске парцеле; 

 сачувати постојеће квалитетне примерке дрвећа и шибља претходном 

валоризацијом на терену и планирати садњу нових садница (дрвеће, 
шибље, ниже жбуње, перене, сезонско цвеће и др.) у групама и 

појединачно;  

 На паркинг просторима у оквиру парцеле са објектима 

вишепородичног становања, планирати садњу дрвореда (једно стабло 
на два паркинг места); 

 Позиције стабала ускладити са трасама подземних инсталација, а 

попречним падовима, омогућити несметано отицање површинске воде 
у зелене површине или у кишну канализацију. 

 затрављене површине формирати сетвом семенских мешавина и/или 

бусеновањем. 
 изабрати садни материјал који је отпоран на негативне услове 

средине, загађен ваздух, нуспродукте издувних гасова и различите 

микроклиматске услове;  

 избегавати оне врсте биљака које су препознате као алергене и 

инвазивне.  

решење саобраћаја/ 
паркирања 

Правила за градњу интерне саобраћајне мреже (у оквиру грађевинске 

парцеле): 

 ширину ковоза дефинисати у односу на очекивана возила која ће 
се њoмe кретати, али не ужу од 6.0m за двосмерно кретање 

возила, односно 3.5m ако је у питању једносмерно кретање 
возила; 

 елементе ситуационог плана дефинисати у складу са прописима, 

тако да омогуће несметани пролаз и окретање интервентних 
возила; 
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 коловозну конструкцију димензионисати у односу на очекивано 
возило; 

 одводњавање саобраћајних површина вршити слободним падом; 

 површине за кретање пешака дефинисати са минималном 
ширином од 1.5m. 

 потребе за паркирањем решавати у оквиру припадајуће парцеле, као 
површинско паркирање и/или у оквиру одговарајуће гараже, а на 

према нормативу за становање: 1,1 ПМ по стану. 

архитектонско  
обликовање 

 последња етажа се може извести као, поткровље, пуна или повучена 

етажа. Дозвољена је изградња вишеводног крова; 
 повучени спрат се повлачи минимално 1.5m у односу на фасадну 

раван последњег спрата, према јавној површини. Кров изнад 

повученог спрата пројектовати као раван, односно плитак коси кров 
(до 15 степени) са одговарајућим кровним покривачем. Кота венца 

повучене етаже је максимално 3.5m изнад коте пода повучене етаже; 

 висина назитка поткровне етаже износи максимално 1.60m рачунајући 

од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. Нагиб 
кровних равни прилагодити врсти кровног покривача. Максимални 

нагиб кровних равни је 35 степени. Прозорски отвори у покровљу се 
могу решавати као кровне баџе или кровни прозори, с тим да облик и 

ширина баџе морају бити усклађени са осталим елементима фасаде; 
 приликом пројектовања фасаде обезбедити место за постављање  

клима уређаја и ускладити га са стилским карактеристикама објекта. 

Обезбедити отицање воде у атмосферску канализацију. 

услови за ограђивање 
парцеле 

 грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине 

од 0,90 m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом 
до висине од 1,40 m. 

минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром  

 објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, 

електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну или 

гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије. 

инжењерско геолошки 
услови 

 Зона С6.1 се налази у инжењерскогеолошком рејону IIIA4 који је 

окарактерисан као неповољан за урбанизацију. Обухвата делове 
терена која се налазе на умиреним клизиштима као и падине које су у 

стању граничне равнотеже у природним условима.  
 Сва засецања терена могу изазвати реактивирање старих, умирених и 

додатно интензивирање савремено активних клизишта. У 

урбанизованим зонама на старим умиреним клизиштима неопходна је 

израда кишно-канализационе мреже и затварање свих бунара и 
сенгрупа. Урбанизација у оквиру овога рејона изискује сложене 

мелиоративно - санационе захвате, дубоке потпорне конструкције, и 
др. Сваки отворени ископ на овим просторима може изазвати нова 

клижења па је неопходна заштита падина и објеката на њој. 
 За сваки новопланирани објекат урадити детаљна геолошка 

истраживања у складу са Законом о рударству и геолошким 

истраживањима („Службени гласник. РС“ бр. 101/15). 

 Уколико се планира доградња или надоградња постојећих објеката, 

неопходно је извршити проверу да ли објекат односно тло може да 
издржи планирану интервенцију. 

* Напомена: Као минимално растојање примењује се вредност која зависи од висине објекта. У 

случајевима када је вредност која зависи од висине објекта мања од наведеног минимално 
дозвољеног растојања у метрима мора се применити дато растојање у метрима. 
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4.1.2. ЗОНА С6.2  
 
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  У ЗОНИ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ПОРОДИЧНОГ 

СТАНОВАЊА У ДЕЛИМИЧНО ФОРМИРАНИМ ГРАДСКИМ 
БЛОКОВИМА  У ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ СА ПОСЕБНИМ 

ПРАВИЛИМА – С6.2 

I фаза 
геолошко-геотехничка 

истраживања 

Пре свих грађевинских интервенција у зони С6.2 обавезна је израда 
елабората детаљних геолошко-геотехничких истраживања са мерама 

санације и изградње, којим ће се утврдити да ли је интервенција у 
простору могућа.  

II фаза 

израда урбанистичког 
пројекта  

Уколико наведеним елаборатом буде утврђено да је могућа интервенција 

у простору, уз примену одређених санационих мера примењују се следећа 
правила грађења: 

 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  У ЗОНИ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ПОРОДИЧНОГ 

СТАНОВАЊА У ДЕЛИМИЧНО ФОРМИРАНИМ ГРАДСКИМ БЛОКОВИМА  У 
ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ – С6.2 

основна намена 
површина 

 вишепородично становање  

 у приземљу једног од планираних објеката, у блоку 1, планира се 

депанданс предшколске установе (Ј1-Д).   

компатибилност намене  са вишепородичним становањем су компатибилни комерцијални 

садржаји из области трговине и услужних делатности које не 
угрожавају животну средину и не стварају буку; 

 на појединачним парцелама у оквиру ове зоне, компатибилна намена 

може бити доминантна или једина;  
 за компатибилне намене, примењују се иста правила и урбанистички 

параметри као за основну намену. 

број објеката на 
парцели 

 на парцели се може градити и више објеката у оквиру дозвољених 

параметара и поштујући правила за растојања између објеката. 

услови за формирање 
грађевинске парцеле 
 

 свака грађевинска парцела мора имати колски приступ на јавну 

саобраћајну површину, непосредно или преко приступне саобраћајнице 
и прикључак на комуналну инфраструктуру; 

 минимална површина грађевинске парцеле износи 400m2; 

 минимална ширина фронта грађевинске парцеле према јавној 

саобраћајници износи 12m; 

 дозвољено је одступање 10% од минималне површине грађевинске 

парцеле уколико се део катастарске парцеле одузима за формирање 
јавне саобраћајне површине; 

 за грађевинске парцеле, које приступ јавној саобраћајној површини 

остварују посредно преко приступног пута, минимална ширина фронта 
парцеле је ширина приступног пута, односно 6m. Минимална ширина 

грађевинске парцеле у зони грађења износи 12m. 

 уколико грађевинска парцела има приступ на више јавних 

саобраћајних површина дефинисани услов о минималном фронту је 
довољно испунити према једној јавној саобраћајној површини. 

приступ грађевинској 
парцели 

Приступ јавној саобраћајној површини може бити директан и индиректан: 
• директан приступ подразумева да парцела својим фронтом излази на 

јавну саобраћајну површину; 

 индиректан приступ се остварује преко приступног пута, који се 

формира као посебна парцела у оквиру површина за остале намене;  
 минимална ширина једносмерног приступног пута (интегрисаног)  је 

4.5m. Једносмеран приступни пут мора на крајевима да буде повезан 

на јавну саобраћајну површину; 
 минимална ширина двосмерног приступног пута (интегрисаног)  је 

6.0m са минималним радијусом скретања 7.0m и ако је слепог краја 

одговарајућом окретницом димензионисаном према прописаним 

нормативима за очекиване категорије возила; 
 парцеле приступних саобраћајница дефинисати пројектом 

препарцелације. На местима прикључења ових саобраћајница на 

планирану уличну мрежу дозвољено је укидање тротоара и ивичног 
зеленила/дрвореда само у ширини регулације приступног пута; 

 уколико је приступни пут дужине до 25.0m и слепог краја, може бити 
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без окретнице, а његова ширина мора бити мин. 6.0 m. 
 уколико се површине приступног пута за кретање пешака и моторних 

возила не планирају као интегрисане (јединственог попречног 

профила), већ као физички одвојене (денивелисане), минимална 

ширина тротоара мора бити 1.5 m, а минимална ширина коловоза мора 
бити 3.5 m за једносмерни, односно 6.0 m за двосмерни саобраћај. 

положај објекта на 
парцели 

 објекат je, према положају на парцели, слободностојећи или 

једнострано узидан; 
 објекат поставити у оквиру зоне грађења, која је дефинисана 

грађевинским линијама према регулационој линији (како је приказано 

у графичком прилогу бр. 3. „Регулационо-нивелациони план“, Р 

1:1000) и растојањима од бочних и задње границе парцеле;  
 није обавезно постављање објекта или делова објекта на грађевинску 

линију;  

 није дозвољено препуштање делова објекта (еркера, балкона, тераса 

и сл.) ван зоне грађења; 
 грађевинска линија подземних делова објекта (гараже и сл.) може се 

поклапати са бочним и задњом границом парцеле, а према регулацији 

се поклапа са надземном грађевинском линијом, уз услове да:  
o испуњава услов дефинисаног минималног процента зелених 

површина у директном контакту са тлом, 

o не угрожава суседне парцеле, 
o сви конструктивни елементи објекта буду на припадајућој парцели. 

растојање од бочних 
граница парцеле 

Слободностојећи објекат: 
 минимално растојање објекта са отворима помоћних просторија на 

бочним фасадама (парапет отвора минимално 1,6m) од бочних 
граница парцеле је 1/5 висине објекта, али не мање од 2,5m*; 

 минимално растојање објекта са отворима стамбених просторија на 

бочним фасадама, од бочних граница парцеле је 1/3 висине објекта, 
али не мање од је 4,0m*. 

 
Једнострано узидани објекти: 
 минимално растојање објекта без отвора на бочним фасадама, од 

бочне границе парцеле је 0m; 

 минимално растојање објекта са отворима помоћних просторија на 

бочним фасадама (парапет отвора минимално  1.6 m) од бочних 
граница парцеле је 1/5 висине објекта, али не мање од 2,5m*; 

 минимално растојање објекта са отворима стамбених и пословних 

просторија на бочним фасадама, од бочних граница парцеле је 1/3 
висине објекта, али не мање од 4,0m*. 

 

Дозвољена је изградња светларника: 
 за потребе вентилације и осветљавања помоћних просторија у стану 

(гардеробе, санитарни чворови и сл.) или заједничког степеништа у 

објекту;  
 приликом пројектовања новог објекта  поштовати положај и димензије 

светларника постојећег  суседног објекта, и пресликати га у пуној 

ширини;  
 површина светларника одређује се тако да сваком метру висине зграде 

одговара  0,5m2 светларника, при чему он не може бити мањи од  

6,0m2;  

 уколико се светларник усклади са положајем светларника суседног 

објекта, ова површина може бити умањена за 1/4. Минимална ширина 
светларника је 2,0m;  

 површина светларника рачуна се у неизграђени део зграде; 

 минимална висина парапета отвора у светларнику је 1,8m;  

 обезбедити приступ светларнику и одводњавање  атмосферских вода; 

 није дозвољено надзиђивање и затварање постојећих светларника. 

растојање задње 
границе парцеле 

 растојање објеката од задње границе парцеле је минимално 1/2 

висине венца објекта али не мање од 5,0m*; 

 за угаоне објекте примењују се растојања од бочних граница парцеле. 

индекс заузетости  максимални индекс заузетости на парцели је  40%; 
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парцеле  максимални индекс заузетости подземним етажама је 80%. 

висина венца објекта  максимална висина венца/слемена објекта је 15,0m/18,5m у односу на 

нулту коту.  

кота приземља  кота приземља објекта је максимално 1,6m виша од нулте коте; 

 приступ пословном простору мора бити прилагођен особама са 

смањеном способношћу кретања. 
 кота приземља планираних објеката на стрмом терену са нагибом од 

улице (наниже), када је кота терена нижа од коте приступне 

саобраћајнице, може бити максимум 1,6m нижа од највише коте 
приступне саобраћајнице. 

 кота приземља планираних објеката на стрмом терену са нагибом ка 

улици (навише), уколико је кота терена више од 2,0 m виша од 

највише коте приступне саобраћајнице, може бити максимум 3,2 m 
виша од највише коте приступне саобраћајнице. 

 на стрмом терену са нагибом, који прати нагиб сабраћајнице, кота 

приземља се одређује у тачки осовине фронта парцеле, а према 
наведеним елементима. 

правила и услови за 
интервенције на 
постојећим објектима 

 постојећи објекти, који не прекорачују Планом дефинисане 

урбанистичке параметре и налазе се у оквиру дефинисане зоне 

грађења, могуће је надзидати, доградити и реконструисати до 
максимално дозвољених параметара, уз поштовање дефинисаних 

правила и норматива (намена, типологија, грађевинске линије, 
удаљења, број паркинг места и др.) и уз претходни увид у 

геомеханичку и статичку документацију и пројекат изведеног стања у 

циљу провере носивости и слегања, као и провере механичко-
конструктивних елемената склопа објекта; 

 на постојећим објектима, у случају да нису у складу са дефинисаним 

правилима грађења и урбанистичким параметрима (индекс заузетости, 
висина објекта, однос према грађевинској линији, удаљеност од 

суседних парцела и објеката), дозвољена је адаптација, санација, 
инвестиционо и текуће одржавање објекта у постојећем габариту;  

 објекти затечени испред регулационе линије у тренутку израде плана 

не могу се реконструисати или надзиђивати. До коначног привођења 

намени и регулацији дефинисаној у плану могуће је само текуће 
одржавање; 

 у случају замене објекта новим, сви услови из овог плана морају бити 

испоштовани.  

услови за слободне и 
зелене површине 

 проценат слободних и зелених површина на парцели је минимално 

60%; 
 минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом 

(без подземног дела објекта) износи 20% грађевинске парцеле; 

 сачувати постојеће квалитетне примерке дрвећа и шибља претходном 

валоризацијом на терену и планирати садњу нових садница (дрвеће, 
шибље, ниже жбуње, перене, сезонско цвеће и др.) у групама и 

појединачно;  
 На паркинг просторима у оквиру парцеле са објектима 

вишепородичног становања, планирати садњу дрвореда (једно стабло 

на два паркинг места); 

 Позиције стабала ускладити са трасама подземних инсталација, а 

попречним падовима, омогућити несметано отицање површинске воде 
у зелене површине или у кишну канализацију. 

 затрављене површине формирати сетвом семенских мешавина и/или 

бусеновањем. 
 изабрати садни материјал који је отпоран на негативне услове 

средине, загађен ваздух, нуспродукте издувних гасова и различите 

микроклиматске услове;  

 избегавати оне врсте биљака које су препознате као алергене и 

инвазивне.  

решење саобраћаја/ 
паркирања 

Правила за градњу интерне саобраћајне мреже (у оквиру грађевинске 

парцеле): 
 ширину ковоза дефинисати у односу на очекивана возила која ће 

се њoмe кретати, али не ужу од 6.0m за двосмерно кретање 
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возила, односно 3.5m ако је у питању једносмерно кретање 
возила; 

 елементе ситуационог плана дефинисати у складу са прописима, 

тако да омогуће несметани пролаз и окретање интервентних 
возила; 

 коловозну конструкцију димензионисати у односу на очекивано 
возило; 

 одводњавање саобраћајних површина вршити слободним падом; 
 површине за кретање пешака дефинисати са минималном 

ширином од 1.5m. 

 потребе за паркирањем решавати у оквиру припадајуће парцеле, као 
површинско паркирање и/или у оквиру одговарајуће гараже, а на 

према нормативима: 
o становање: 1,1 ПМ по стану, 

o депанданс предшколске установе: 1 ПМ на 1 групу. 

архитектонско  
обликовање 

 последња етажа се може извести као, поткровље, пуна или повучена 

етажа. Дозвољена је изградња вишеводног крова; 
 повучени спрат се повлачи минимално 1.5m у односу на фасадну 

раван последњег спрата, према јавној површини. Кров изнад 

повученог спрата пројектовати као раван, односно плитак коси кров 
(до 15 степени) са одговарајућим кровним покривачем. Кота венца 

повучене етаже је максимално 3.5m изнад коте пода повучене етаже; 

 висина назитка поткровне етаже износи максимално 1.60m рачунајући 

од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. Нагиб 
кровних равни прилагодити врсти кровног покривача. Максимални 

нагиб кровних равни је 35 степени. Прозорски отвори у покровљу се 
могу решавати као кровне баџе или кровни прозори, с тим да облик и 

ширина баџе морају бити усклађени са осталим елементима фасаде; 

 приликом пројектовања фасаде обезбедити место за постављање  

клима уређаја и ускладити га са стилским карактеристикама објекта. 
Обезбедити отицање воде у атмосферску канализацију. 

услови за ограђивање 
парцеле 

 грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине 

од 0,90 m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом 
до висине од 1,40 m. 

минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром  

 објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, 

електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну или 

гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије. 

инжењерско геолошки 
услови 

 Зона С6.1 се налази у инжењерскогеолошком рејону IIIA4 који је 

окарактерисан као неповољан за урбанизацију. Обухвата делове 
терена која се налазе на умиреним клизиштима као и падине које су у 

стању граничне равнотеже у природним условима.  
 Сва засецања терена могу изазвати реактивирање старих, умирених и 

додатно интензивирање савремено активних клизишта. У 

урбанизованим зонама на старим умиреним клизиштима неопходна је 

израда кишно-канализационе мреже и затварање свих бунара и 
сенгрупа. Урбанизација у оквиру овога рејона изискује сложене 

мелиоративно - санационе захвате, дубоке потпорне конструкције, и 
др. Сваки отворени ископ на овим просторима може изазвати нова 

клижења па је неопходна заштита падина и објеката на њој. 

 За сваки новопланирани објекат урадити детаљна геолошка 

истраживања у складу са Законом о рударству и геолошким 
истраживањима („Службени гласник. РС“ бр. 101/15). 

Уколико се планира доградња или надоградња постојећих објеката, 
неопходно је извршити проверу да ли објекат односно тло може да 

издржи планирану интервенцију. 

* Напомена: Као минимално растојање примењује се вредност која зависи од висине објекта. У 
случајевима када је вредност која зависи од висине објекта мања од наведеног минимално 

дозвољеног растојања у метрима мора се применити дато растојање у метрима. 
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5. БИЛАНСИ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА 

 

Остварени капацитети 
Постојеће  

оријантационо 

Планирано 
(пост.+ново) 

оријентационо 

укупна површина плана 2,81ha 2,81ha 

нето површина блокова* 2,07ha 1,92ha 

            површине осталих намена 

БРГП становања 5676m2 30662m2 

БРГП комерцијалних садржаја 0 7105m2 

БРГП депанданса предшколске установе 0 560m2 

УКУПНА БРГП 5676m2 38327m2 

број станова 71 383 

број становника 194 1112 

број запослених 0 266 

просечан индекс изграђености** 0,2 2,0 

густина становања*** 94 579 

*      Без саобраћајне мреже  
**    Просечан индекс изграђености је однос укупне БРГП и нето површине блокова у m2  
***  Густина становања је однос планираног броја становника и нето површине блокова у ha 
 
Табела 3 - Упоредни приказ укупних постојећих и планираних капацитета - оријентационо 

 
 

број 

блока

зона/ 

намена

површина 

зоне                                          

m2

БРГП      

становања                                        

m2

БРГП   

комерцијалних 

садржаја                                   

m2

БРГП ДПУ 

m2

БРГП 

укупно 

m2

број     

станова       

број 

становника

број 

запослених     

С6.1 3237 5179 1295 0 6474 65 188 49

С6.2 4521 7234 1248 560 9042 90 262 47

2 С6.1 11406 18250 4562 0 22812 228 662 171

укупно 19164 30662 7105 560 38328 383 1112 266

1

 
 
Табела 4 - Табеларни приказ планираних капацитета осталих намена – оријентационо 
 

 

ЗОНА

"З"                       

макс. индекс 

заузетости 

парцеле %

мин. 

проценат 

зелених  

површина

мин. 

проценат 

незастртих 

зел. повр.

макс. 

висина 

венца 

објекта   

(m)

"И"                       

макс. индекс 

изграђености 

парцеле %

"З"                       

макс. индекс 

заузетости 

парцеле %

мин. проценат 

зелених  

површина

мин. 

проценат 

незастртих 

зел. повр.

макс. 

висина 

венца 

објекта   

(m)

С6.1     

С6.2 
40 60 20 15 2,8

50                     
(за слободностој. обј. 

оријентац. спрат. 

П+2+Пк/Пс)           

60                      
(за једностр. и 

двостр. узидане обј. 

оријентац. спрат. 

П+4+Пк/Пс) 

50                     
(за слободностој. 

обј. оријентац. 

спрат. П+2+Пк/Пс)           

40                      
(за једностр. и 

двостр. узидане обј. 

оријентац. спрат. 

П+4+Пк/Пс) 

10 12-18

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

 
 
Табела 5 - Упоредни приказ урбанистичких параметара за остале намене: предложених Планом и по Плану 
генералне регулације  
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В) СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
(графички прилог бр. 4 „План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“ Р 1:500) 
 
Ове Измене и допуне Плана представљају основ за издавање информације о локацији, 
локацијских услова, као и за израду пројекта препарцелације и урбанистичког пројекта и 
основ за формирање грађевинских парцела јавних намена у складу са Законом о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14). 
 
Обавеза је инвеститора да се, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе 
или другог акта којим се одобрава изградња на основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката 
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08), обрати надлежном органу 
за заштиту животне средине, ради одлучивња о потреби израде студије о процени утицаја 
објеката на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09). 

 
Овим Изменама и допунама плана даје се могућност фазног спровођења саобраћајница тако 
да свака од фаза мора да обухвати целу планирану грађевинску парцелу саобраћајнице. 
Нове грађевинске парцеле морају да обухвате пун профил саобраћајнице. 
 
Могућa је парцелација и препарцелација јавних саобраћајних површина у циљу фазног 
спровођења. 
 
Кроз израду техничке документације за јавне саобраћајне површине, у оквиру дефинисане 
регулације саобраћајнице, дозвољена је промена нивелета, елемената попречног профила и 
мреже инфраструктуре (димензије инсталација и распоред инсталација у профилу).  
 
Техничку документацију урађену у складу са локацијским условима, којом се дефинише 
режим прикључења приступних саобраћајница у оквиру површина осталих намена на јавну 
саобраћајну површину доставити на сагласност Секретаријату за саобраћај. 
 
 

1. ОДНОС ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ ПЛАНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

(подаци о постојећој планској документацији су саставни део документације Плана) 
 
Ступањем на снагу предметних Измена и допуна плана стављају се, у границама Измена и 
допуна плана, ван снаге следећи планови: 

- План детаљне регулације Спољне магистралне тангенте (СМТ) – I фаза, од 
Панчевачког пута (стационажа km0+000) до приступног пута за трафо станицу 
(средња стационажа km6+650), са мостом преко Дунава и локацијом трафо станице 
"Београд 20" („Службени лист града Београда“, бр. 24/13); 

- Регулациони план насеља Миријево ("Службени лист града Београда", бр.20/02). 
 
 

2. ЛОКАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ РАЗРАЂУЈУ УРБАНИСТИЧКИМ ПРОЈЕКТОМ 

 
Разрада јединственим урбанистичким пројектом, у циљу провере примене мера за изградњу 
и санацију дефинисаних детаљним геолошко-геотехничким истраживањима и одређивања 
грађевинске парцеле на којој ће се реализовати депанданс предшколске установе, 
прописана је за зону С6.2 у блоку 1, која обухвата делове катастарских парцела 1699/4, 
1700/1 и 1701/1 КО Миријево. 
Обухват за израду урбанистичког пројекта је зона С6.2 у блоку 1. 
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Напомена: У случају неслагања бројева катастарских и грађевинских парцела из 
текстуалног и графичког дела важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из 
графичког прилога бр. 4 „План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“ Р 
1:500. 
 
 

3. ФАЗНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
Прву фазу реализације Улице подморничара Ђорђа Митровића представља грађевинска 
парцела предметне саобраћајнице у постојећем стању означена као СА-1, са коловозом 
ширине 6.0m, обостраним банкинама ширине по 1.0m и реализовани потпорни зид од 
стационаже km0+94,5 до стационаже km0+166,5.  
Другу фазу реализације ове саобраћајнице представљају грађевинске парцеле СА-2, СА-3 и 
СА4, које обухватају делове тротоара  и припадајуће шкарпе.  
 
Предуслов за реализацију планираних објеката у блоку 1 је изградња планиране фекалне 
канализације у улици Нова 2, као и изградња фекалног колектора Ø600 mm дуж Миријевског 
булевара (од улице  др Драге Љочић до Вишњичке улице). 
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Саставни део овог Плана су и: 
 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

0. ШИРА СИТУАЦИЈА  
1. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА  Р 1:1000 
2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА   Р 1:500  
3. РЕГУЛАЦИОНО - НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН  Р 1:500  
3.1. ПОДУЖНИ ПРОФИЛИ   Р1:100/1000   
4. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА СА СМЕРНИЦАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ Р 1:500  
5. ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ   Р 1:500  
6. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ Р 1:500  
6.1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ Р 1:500  
6.2. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ  Р 1:500  
7. ТОПЛОВОДНА И ГАСОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ Р 1:500 
8. СИНХРОН ПЛАН Р 1:500  
9. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА КАРТА ТЕРЕНА  Р 1:500 

 
 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

1. Регистрација предузећа 
2. Лиценца одговорног урбанисте 
3. Одлука о изради Плана 
4. Образложење Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 
5. Извештај о јавном увиду 
6. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта плана 
7. Решење о неприступању Стратешкој процени утицаја на животну средину 
8. Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради Плана 
9. Извод из Плана генералне регулације  
10. Извештај о раном јавном увиду 
11. Образложење примедби са раног јавног увида 
12. Елаборат раног јавног увида  
13. Подаци о постојећој планској документацији  
14. Геолошко-геотехничка документација 

 
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
 

1д. Катастарско-топографски план са границом Измена и допуна плана  Р 1:500 
2д. Катастар водова и подземних инсталација са радног оригинала са 

границом Измена и допуна плана  
 
Р 1:500 

 
 
Ове Измене и допуне плана ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Београда“. 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА 

број: 


