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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, 145/14 и 83/18) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10, и 23/13 и 17/16), донела је 

 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЗА ИЗГРАДЊУ ДЕЛА ОБЈЕКАТА ОСТРУЖНИЧКОГ КАНАЛИЗАЦИОНОГ 

СИСТЕМА - ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 
ППОВ''ОСТРУЖНИЦА'' СА ФЕКАЛНИМ КОЛЕКТОРОМ ОД ППОВ  

ДО НАСЕЉА ОСТРУЖНИЦА,  

ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА 

 
 

- НАЦРТ ПЛАНА – 
 

 

I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
 

А) ОПШТИ ДЕО 
 
 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

 
 
Повод за израду Планa детаљне регулације за изградњу дела објеката остружничког 
канализационог система – постројење за пречишћавање отпадних вода ППОВ''Остружница'' 
са фекалним колектором од ППОВ до насеља Остружница, Градска општина Чукарица, је 
почетак изградње Остружничког канализационог система. У постојећем стању нема 
изграђене фекалне канализације на простору Остружничког канализационог система, те се 
отпадне воде евакуишу путем септичких јама и упијајућих бунара. 
С обзиром да се овај простор налази узводно од изворишта Београдског водовода, није 
дозвољено упуштање фекалне канализације у водоток без пречишћавња, те је услов за 
формирање предметног канализационог система изградња постројења за пречишћавање 
отпадних вода.  Изградњом ППОВ''Остружница'' створио би се неопходан услов за 
формирање остружничког канализационог система, коме гравитирају насеља Остружница, 
Умка, Пећани, Велика Моштаница и делови насеља Сремчица, са трајним решењем 
испуштања пречишћених употребљених вода у реку Саву. 
Постројење се планира за капацитет оквирно 38500 еквивалентних становника за временски 
пресек 2031.године.  
  
Циљеви израде плана су: 

• дефинисање јавног интереса и правила уређења простора, 
• дефинисање локације постројења за пречишћавање употребљених вода  
• дефинисање начина испуштања употребљених вода остружничког канализационог 

система у реку Саву, 
• дефинисање инфраструктурних површина са приступном саобраћајницом и 

комуналном стазом, и водоводног прикључка на градски водоводни систем, 
• дефинисање водоводног прикључка ППОВ ''Остружница'' на градски водоводни 

систем, канализационог прикључка канализације употребљених вода насеља 
Остружница на ППОВ ''Остружница'' и прикључка ППОВ''Остружница'' на 
електроенергетску мрежу . 
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Планираним објектима се добија квалитет испуштених отпадних вода у реку Саву у складу са 
важећом законском регулативом:  

• Законом о водама („Службени гласник РС", бр. 30/10) 
• Оквиром Директиве о водама Европске уније (2000/60/ЕС) 
• Директивом Европског савета која се односи на пречишћавање отпадних вода 

(91/271/ЕЕС и 98/5/ЕС). 
 
Усвајањем Планa детаљне регулације за изградњу дела објеката остружничког 
канализационог система – постројење за пречишћавање отпадних вода ППОВ''Остружница'' 
са фекалним колектором од ППОВ до насеља Остружница, Градска општина Чукарица 
створили би се услови за израду техничке документације и изградњу предметног 
постројења. 
 
 

2. ОБУХВАТ ПЛАНА 

 
2.1. ГРАНИЦА ПЛАНА 

(граница Плана је приказана у свим графичким прилозима) 
 
Границом Планa детаљне регулације за изградњу дела објеката остружничког 
канализационог система – постројење за пречишћавање отпадних вода ППОВ''Остружница'' 
са фекалним колектором од ППОВ до насеља Остружница, Градска општина Чукарица 
(''Службени лист града Београда'', број 89/14) и обухвата: 

•   комплекс постројења за пречишћавање ППОВ''Остружница'', 
•   комуналну стазу за прилаз комплексу постројења, и водоводном прикључку на 

градски водоводни систем, 
•   водоводни прикључак на градски водоводни систем, 
•   канализациони прикључак насеља Остружница на ППОВ''Остружница'', 
•   прикључка ППОВ''Остружница' на електроенергетску иТТ мрежу 

Граница је аналитички дефинисана и приказана на свим графичким прилозима. 
Површина обухваћена Планом износи око 12,4 ha. 
 
 
2.2. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОКВИРУ ГРАНИЦЕ ПЛАНА 

(графички прилог бр. 2д „Катастарски план са радног оригинала са границом Плана“  Р 1:500 
и Р 1:2500) 
 
У оквиру границе Плана налазе се следеће катастарске парцеле: 
 
К.о. Остружница 
Целе катастарске парцеле: 
2516/1; 2516/2; 2516/3; 2516/6; 2516/5; 
Делови катастарских парцела: 
840/12; 2515/1; 2516/4; 841/1; 2515/2; 
 
К.о. Умка 
Целе катастарске парцеле: 
30619/1; 30619/5; 30618/1; 30618/3; 30618/4;  
Делови катастарских парцела: 
30626/1; 30602; 30621/1; 30622/1; 30619/2; 30620/1; 30619/6; 30617; 30623; 30624/1; 
30020/1; 30618/2; 30609/3; 30020/3; 30558/2; 30622/2;  
 
Напомена: У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког 
дела важе бројеви катастарских парцела из графичког прилога  бр. 2д „Катастарски план са 
радног оригинала са границом Плана“  Р 1:2500). 
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3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

(Одлука је саставни део документације Плана) 
(Извод из Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе – град Београд (целине I – XIX), (''Службени лист града Београда'', бр.20/16) је 
саставни део документације Плана. 
 
Правни основ за израду и доношење Плана садржан је у одредбама: 
• 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, 145/14 и 83/18),  

• Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/15),  

• Одлуке о изради Планa детаљне регулације за изградњу дела објеката остружничког 
канализационог система – постројење за пречишћавање отпадних вода 
ППОВ''Остружница'' са фекалним колектором од ППОВ до насеља Остружница, Градска 
општина Чукарица (''Службени лист града Београда'', број 89/14). 

Плански основ за израду и доношење 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 територија обухваћена границом Плана се налази у 
површинама намењеним за: 
 
површине јавних намена:  
водне површине 
мрежа саобраћајница 
површине за инфраструктурне објекте и комплексе 
зелене површине 
 
површине осталих намена:  
зелене површине. 
 
 

4. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА 

(графички прилог бр. 1 „Постојећа намена површина“, Р 1:1000) 
 
У обухвату Плана заступљене су следеће намене површина:  
- водне површине 
- саобраћајне површине 
- пољопривредне површине 
- и неизграђенe површине. 
 
 

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: 1000) 
 
Земљиште обухваћено границом Плана намењено је за водне површине, саобраћајне 
површине и инфраструктурне површине. 
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Планиране површине јавних намена су:  
- водне површине (означене са ВП), 
- јавна саобраћајна површина (приступна саобраћајница 1),  
- инфраструктурне површине (означене са ИП и ППОВ). 

 

2. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА  

 
2.1. УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА И ОБЈЕКАТА 
 
 

2.1.1. ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
 
Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима 
(„Службени гласник РС" бр. 71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон) простор у оквиру 
подручја Плана није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторне културно-
историјске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у оквиру претходно заштићене 
целине и не садржи појединачна културна добра нити добра под претходном заштитом. У 
границама обухвата Плана нема забележених археолошких локалитета или појединачних 
археолошких налаза.   
 
Уколико се приликом извођења земљаних радова у оквиру границе Плана наиђе на 
археолошке остатке, обавеза извођача радова је да одмах, без одлагања прекине радове и 
обавести Завод за заштиту споменика културе града Београда и да предузме мере да се 
налаз не уништи, не оштети и да се сачува у на месту и у положају у коме је откривен (члан 
109. Закона о културним добрима). Инвеститор је дужан, по члану 110. Закона о културним 
добрима, да обезбеди финансијска средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање 
и излагање добра, до предаје добра на чување  овлашћеној установи заштите. 
 
 

Услови:  
Завод за заштиту споменика културе града Београда, бр. Р2965/15 од 27.07.2015.године 
 
 
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), Уредбом о еколошкој 
мрежи („Службени Гласник РС“, бр. 102/10) и др. 
 
Предметно подручје се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или 
покренут поступак заштите, не налази се у просторном обухвату еколошке мреже нити у 
простору евидентираног природног добра. 
Картирањем и вредновањем биотопа Београда процењено је да, са аспекта очувања 
биодиверзитета, евидентирани Влажни угари са рудералном вегетацијом претежно 
вишегодишњих зељастих биљака представљају Вредне биотопе, екстензивно коришћене, са 
богатом структуром, станиште великог броја врста и са важном функцијом рефугијума или 
бафера у изграђеним и аграрним подручјима (Оцена 5). 
 
Имајући у виду природне вредности простора, планирано је максимално очување вредниих 
примерака дендрофлоре (појединачна стабла, као и групе стабала) и уклапање у планирано 
решење. Обезбеђено је минимално 30% зелених површина у директном контакту са тлом, 
које је у највећој мери лоцирано унутрашњим ободом комплекса и планирано за подизање 
заштитног зеленог појаса, а мањи проценат унутар грађевинске линије. Проценат слободних 
површина на парцели биће одређен у зависности од технолоских потреба и противпожарних 
захтева. 
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Приликом реализације планског решења неопходно је поштовати следеће мере заштите: 
 максимално очувати појединачна стабла и групе стабала у зони планираног заштитног 

зеленог појаса; 
 приликом одабира врста за нову садњу предност треба дати брзорастућим аутохтоним 

врстама дрвећа и жбуња прилагодљивим на природне и створене услове предметног 
подручја (насипање терена); не користити инвазивне и алергене врсте; 

 уколико се током радова на реализацији планског решења наиђе на геолошко-
палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају 
својство природног добра, сходно Закону о заштити природе извођач је дужан да 
обавести министарство надлежно за послове заштите природе, односно предузме све 
мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица. 
 

 

Услови:  
Завод за заштиту природе Србије  (Решење бр. 020-1551/3 од 03.08.2015. године) 
Секретаријат за заштиту животне средине (Решење бр. 501.2-34/2015-V-04 од 29.09.2015. године) 

 
 
2.1.3. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
За предметни План урађен је Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину на 
основу Решења о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана 
детаљне регулације за изградњу дела објеката Остружничког канализационог система  -  
постројење за пречишћавање отпадних вода ППОВ «Остружница» са фекалним колектором 
од ППОВ до насеља Остружница, градска општина Чукарица (IХ- 03 350.14-39/2014 од 08. 
01. 2015. године).  
Секретаријат за заштиту животне средине, је за потребе израде Плана и Извештаја о 
стратешкој процени утицаја, доставио Решење о утврђивању мера и услова заштите животне 
средине, бр. 501.2-34/2015-V-04 од 29.09.2015., који су уграђени у план.   
 
Мере заштите животне средине на постројењу за пречишћавање отпадних вода треба да 
буду усмерене на заштиту реципијента тј. реке Саве у које се испуштају пречишћене отпадне 
воде, на заштиту терена и тла на коме се налази постројење за пречишћавање отпадних 
вода, као и на заштиту осталих чиниоца животне средине који могу бити угрожени, и у том 
смислу потребно је: 

 постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) и фекални колектор 
пројектовати, изградити, користити и одржавати у свему у складу са важећим 
техничким нормативима и стандардима, прописаним за ту врсту објеката; 

 постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) поставити ван утицаја високих 
водостаја реке Саве; 

 при изради пројектне документације, размотрити алтернативне мере и решења која 
се односе на динамику (фазност) изградње постројења, контролу загађења, начин 
поступања са муљем и другим отпадним материјама, могућност коришћења 
пречишћене воде, планове за ванредне прилике (ударне промене оптерећења 
отпадних вода високих амплитуда, прекид напајања електричном енергијом, кварови 
на опреми, избацивање из функције делова постројења или потпуни престанак рада и 
сл.); 

Заштиту вода и земљишта обезбедити применом следећих мера: 

 одговарајућим техничко-технолошким решењем планираног ППОВ обезбедити 
сигурно и ефикасно пречишћавање отпадних вода и функционисање постројења, 
односно достизање и одржавање пројектованог квалитета ефлуента који задовољава 
критеријуме прописане за испуштање у реципијент, а према Уредби о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање 
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(„Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16) за испуштање у површинске воде, a 
нарочито: 

- HPK < 125 mg/l,  
- BPK5 <25 mg/l,  
- Укупне суспендоване материје < 35 mg/l,  
- Укупан P < 1 mg/l,  
- Укупан N < 10 mg/l (01. V-15.XI), тј. < 20 mg/l (16. XI-30.IV)  
- Колиформне бактерије < 10000 у 100 ml,  
- Колиформне бактерије фекалног порекла < 2000 у 100 ml и  
- Стрептококе фекалног порекла < 400 у 100 ml: 

 избор материјала за изградњу предметног колектора извршити у складу са обавезом 
да се спречи свака могућност неконтролисаног изливања отпадних вода у околни 
простор, што подразумева адекватну отпорност цевовода и прикључака на све 
механичке и хемијске утицаје, укључујући и компоненту обезбеђења одговарајуће 
дилатације (флексибилности), а због могуће геотехничке повредљивости геолошке 
средине у подлози цевовода (слегање, течење, клижење, бубрење материјала и др); 
предвидети одговарајућа техничка решења за таложење и редовну евакуацију 
наталоженог наноса у деловима канализационог система; обезбедити одговарајући 
капацитет пријема колектора како не би дошло до испуштања евентуалних вишкова 
отпадних вода; 

 садржај непожељних материја у ефлуенту, након пречишћавања треба да буде у 
границама максималних количина опасних материја које се не смеју прекорачити, а 
дефинисане су Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у 
воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС", бр.67/11, 48/12), 
Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 
супастанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање 
(„Службени гласник РС", бр.35/11), којом је дефинисано да ће се до истека 
преиспитаног рока примењивати максималне количине опасних материја у водама 
прописане Правилником о опасним материјама у водама („Службени гласник РС", 
бр.31/82), као и Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у 
површинским и подземним водама и роковима за њихово достизање („Службени 
гласник РС", бр.50/12);  

 обезбеђењем одговарајућег простора и услова за складиштење и припрему 
хемикалија које се користе у третману отпадних вода; 

 у случају да техничко-технолошко решење пречишћавање/третмана вода предвиђа 
коришћење специфичних хемијских и биолошких средстава, обезбедити простор и 
одговарајуће услове за складиштење и припрему супстанци, у складу са важећим 
прописима којима се уређује поступање са овом врстом материја; 

 уградњом одговарајућих прикључака и арматуре за узорковање 
непречишћене/пречишћене отпадне воде, односно обављање континуалног и 
дисконтинуалног праћења квалитета воде на улазу/излазу из постројења за 
пречишћавање, 

 изградњом манипулативних површина и сервисних/приступних саобраћајница од 
водонепропусних материјала отпорних на нафту и нафтне деривате и са ивичњацима 
којима се спречава одливање воде на околно земљиште приликом њиховог 
одржавања или падавина,  

 уградњом двопласног резервоара за складиштење нафтних деривата са системом за 
детекцију цурења енергента, непропусних бетонских канала за смештај инсталација 
којима се доводи гориво од резерцоара до корисника и припадајуће 
мернорегулационе, сигурносне и друге опреме, 

 потпуним контролисаним прихватом зауљених атмосферских вода са свих 
манипулативних површина, њиховим предтретманом у сепаратору масти и уља, 
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 применом одговарајућих мера заштите од удеса (танкване/посуде за прихват 
складиштеног енергента за потребе рада дизел агрегата); 

Заштиту ваздуха обезбедити: 
− изградњом објеката за третман муља (укључујући и муљ из септичких јама) као 

затворених објеката, са вентилацијом и биофилтерима високе ефикасности којима 
се обезбеђује смањење неугодних мириса и уклањање био-аеросола, а тиме и 
смањење интензитета мириса и његовог утицаја на стамбене и друге објекте у 
окружењу, у складу са чланом 55. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник 
РС“, број 36/09 и 10/13), 

− уградњом филтера за задржавање честичног загађења на системима за третман 
отпадних вода, којим се обезбеђује да  концентрације загађујућих материја у 
отпадним гасовима, које могу бити испуштене у ваздух, задовољавају критеријуме 
прописане Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у 
ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање 
(„Службени гласник РС“, број 111/15), 

− прикупљањем и складиштењем биогаса који настаје у поступку анаеробне обраде 
муља и њиховим одвођењем до потрошача (гасни мотори или котловска 
јединица); 

− пројектом предвидети контролисана процесна решења санације и уклањања 
непријатних мириса из постројења за пречишћавање отпадних вода, у складу са 
одредбама Закона о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр.36/09); 

Заштиту од буке обезбедити: 
− применом одговарајућих грађевинских и техничких мера за заштиту од буке, у 

радној средини и околини постројења за пречишћавање отпадних вода, којом се 
обезбеђује да бука емитована током функционисања истог не прекорачује 
прописане граничне вредности у складу са Законом о заштити од буке у животној 
средини („Службени гласник РС“, број 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);  

Трансформаторску станицу пројектовати и изградити у складу са важећим нормама и 
стандардима прописаним за ту врсту објеката, а нарочито: 

− одговарајућим техничким и оперативним мерама обезбедити да нивои излагања 
становништва нејонизујућим зрачењима, након изградње трафостаница, не 
прелазе референтне граничне нивое излагања електричним, магнетским и 
електромагнетским пољима, у складу са Правилником о границама излагања 
нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09), и то: вредност 
јачине електричног поља (Е) не прелази 2 кV/m, а вредност густине магнетског 
флукса (В) не прелази 40 µT, 

− обезбедити одговарајућу заштиту подземних вода постављањем непропусне 
танкване за прихват опасних материја из трансформатора трафостанице; 
капацитет танкване одредити у складу са укупном количином трансформаторског 
уља садржаног у трансформатору, 

− није дозвољена уградња трансформатора који садржи полихлороване бифениле 
(PCB), 

− након изградње трансформаторске станице извршити: (1) прво испитивање, 
односно мерење: нивоа електричног поља и густине магнетског флукса, односно 
мерење нивоа буке у околини трансформаторске станице, пре издавања 
употребне дозволе за исту, (2) периодична испитивања у складу са законом и (3) 
достављање података и документације о извршеним испитивањима нејонизујућег 
зрачења и мерењима нивоа буке надлежном органу у року од 15 дана од дана 
извршеног мерења; 
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Реализовати планирани вегетациони (зелени) заштитни појас по ободу ППОВ који  
треба да је сачињен од комбинације дрвећа и шибља (зимзелених и лишћарских врста), које 
не изазивају повишене алергијске реакције код становништва, које су отпорне на негативне 
услове животне средине, прилагођене локалним климатским факторима и спадају у 
претежно аутохтоне врсте; 

Обезбедити одговарајући начин прикупљања и поступања са отпадним материјама и 
материјалима из комплекса ППОВ у складу са важећим прописима којима се уређује 
поступање са овом врстом отпада; изградити посебне објекте и обезбедити затворене 
просторе и посуде на водонепропусним површинама, ради одвојеног сакупљања и 
привременог складиштења, и то: 

− затворени контејнер за отпад са грубе и фине решетке, 
− контејнер/силос за отпадни песак, 
− затворени објекат за пречишћени отпадни муљ, 
− контејнер/објекат за амбалажни отпад (од хемикалија и сл) у складу са Законом о 

амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“, број 36/09), 
− контејнере за неопасни отпад (комунални отпад, рециклабилни отпад – папир, 

стакло, лименке, ПВЦ боце и сл), 
до предаје правном лицу које је овлашћено, односно које има дозволу за управљање 
наведеним врстама отпада; 

Током извођења радова на изградњи предметног постројења применити посебне мере 
заштите подземних вода и земљишта, а нарочито: 

− 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, 

− грађевински и остали отпадни материјал, који настане у процесу изградње 
прописно сакупити, разврстати и обезбедити рециклажу и искоришћење или 
одлагање преко правног лица које је овлашћено, односно које има дозволу за 
управљање отпадом; дефинисати посебне просторе за привремено складиштење 
наведеног материјала; 

 
Успоставити ефикасан систем мониторинга и сталне контроле функционисања свих делова 
канализационог система, са аспекта техничке безбедности током изградње и експлоатације 
планиране канализације и пратећих објеката, у циљу повећања еколошке сигурности, 
односно заштите подземних вода и земљишта од загађења у ближој и широј околини 
објекта. 

− праћење квалитета и количине отпадне воде пре упуштања у реципијент, у складу 
са одредбама Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10 и 93/12), 
Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима 
за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 1/16) и 
Правилника о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета 
отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник 
РС“, број 33/16), 

− праћење емисије загађујућих материја у ваздух, у току рада постројења, преко 
овлашћене институције, у складу са Законом о заштити ваздуха („Службени 
гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13) и Уредбом о мерењима емисија загађујућих 
материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС“, 
број 5/16), 

− „нулто“ мерење нивоа буке у животној средини пре почетка рада постројења, 
односно редовно праћење нивоа буке у току рада постројења, преко овлашћене 
институције, у складу са Законом о заштити од буке у животној средини 
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), 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) и 
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Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу 
буке („Службени гласник РС“, број 72/10); 
 

Пројектно техничком документацијом дефинисати посебне мере заштите од пожара и 
могућих удеса, као и мере за отклањање последица у случају удеса; на предметну 
документацију обавезна је сагласност надлежног органа на предвиђене мере заштите од 
експлозије и удеса. 
 
 

Услови:  
Секретаријат за заштиту животне средине, бр. 501.2-34/2015-V-04 од 29.09.2015.године. 
 
 
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 0,06-0,08 
Imax (EMS-98) VI 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). 

 
 
         •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.  
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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).  

- За фазну изградњу објеката обезбедити да свака фаза представља независну техно-
економску целину. 

- Електроенергетски објекти и постројења 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), Законом о запаљивим и 
горивим течностима и запаљивим гасовима („Службени гласник РС“ бр. 54/2015) и Законом о 
заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15). 
 
За објекте у којима је присутна или може бити присутна једна или више опасних материја у 
прописаним количинама, потребно је поштовати одредбе Закона о ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС", бр.111/2009, 92/2011 и 93/2012) и правилника који ближе регулишу 
врсте и количине опасних материја, објекте и друге критеријуме на основу којих се 
сачињава План заштите од удеса, на који мора бити прибављена сагласност надлежног 
министарства, у складу са Правилником о врстама и количинама опасних материја, 
објектима и другим критеријумима на основу којих се сачињава план заштите од удеса и 
предузимају мере за спречавање удеса и ограничавање утицаја удеса на живот и здравље 
људи, материјалних добара и животну средину („Службени гласник РС", бр.48/2016) и 
Правилником о начину израде и садржају Плана заштите од удеса („Службени гласник РС", 
бр.82/2012). 
 
 

Услови 
МУП-Управе за ванредне ситуације у Београду, бр. 217-161/2015-07/9 од 21.07.2015.године. 
 
 

• Услови од интереса за одбрану земље 
 
Од Министарства одбране-Управе за инфраструктуру добијен је допис под бр.3397-4, од 
30.09.2015, без посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље. 
 
 
2.1.5. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
(графички прилог бр.6 „Инжењерскогеолошка карта терена“  Р 1:1000) 
 
На основу урађених “Елабората за ПДР за објекте дела Остружничког канализационог 
система, градска општина Чукарица – ППОВ ''Остружница'' са фекалним колектором – 
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геолошке подлоге'', од стране предузећа ''Tilex'' из Београда (2016) и ''Елабората детаљних 
инжењерскогеолошких истраживања за израду ПДР за изградњу дела објекта Остружничког 
канализационог система - постројење за пречишћавање отпадних вода ППОВ “Остружница” 
са фекалним колектором од ППОВ до насеља Остружница, ГО Чукарица'', од стране 
предузећа ''Гео-тест'' из Београда (2018), дефинисани су инжењерскогеолошки услови. 
 
Предметно подручје ПДР-а са локацијом ППОВ Остружница припада алувијалној равни реке 
Саве терасастог типа, са падинским странама на северном и северно источном делу 
прекривеним релативно танким слојем елувијално делувијалних наслага које леже преко 
терцијарних карбонатно лапоровитих седимената. Литогенетски стуб шире зоне предметног 
простора, чине следећи литогенетски чланови:  

• Техногени насип (nt1), контролисано изведен уз Саву за одбрану старог Обреновачког 
пута дебљине око 5 мм са котом круне насипа 77.0-78.0 мнв. 

• Техногени насип (nt2) изведен на делу платоа алувијалне равни микро рејона А1, 
хетерогеног састава, условно контролисан са котом цца. 76.0 мнв.  

• Алувијални нанос реке Саве, изграђује терен испод кота 72-73. Представљен је 
прашинасто-песковитим наносом фације поводња (ap) у горњем нивоу, дебљине 4.0 м 
и фацијом корита (аk) у доњем нивоу наноса, бушењем утврђене дебљине до 10 м. 

• Елувијално-делувијални седименти (Q2el,dl) - комплекс изграђен од продуката 
распадања – деградације основне стене (оксидациона зона коре распадања) и 
еродованог и преталоженог наноса лесног порекла - прашинасто песковите лесоидне 
глине са ситним конкрецијама и дробином. 

• Кречњаци (Мk), пешчари (Мpš) и лапоровите глине (Мlg) сарматске старости, чине 
основу и подину квартарним седиментима, утврђени су у крајњем северном делу 
испитиване локације, на апсолутној коти 66-67.  

 
У проучаваном терену је формирана издан у алувијалним песковито-шљунковитим 
седиментима фације корита. За формирање ове издани постоје следећи предуслови: 
водонепропусна подлога изграђена од глиновито-лапоровитих седимената терцијера, затим 
директна бочна хидрауличка повезаност са Савом кроз песковито-шљунковити нанос и 
прихрањивање из правца истока, са кречњачких масива. Слаба водопропусност прашинастих 
седимената фације поводња утиче на то да је већи део године локација замочварена, 
повремено плављена и до коте 74.0.  
Плављењу је подложан простор рејона А2, односно простор предвиђен за изградњу објеката 
система за пречишћавање ППОВ Остружница. Предметни простор рејона Б, кога изграђују 
квартарни елувијално-делувијални седименти променљиве дебљине и који на падини 
покривају терцијарне седименте, може се оквалификовати као условно стабилан где 
гранично стање равнотеже практично обезбеђује присутна бујна вегетација, биолошки 
армирајући и дренирајући тло.  
 
Подручје предметног Плана се, на основу стања и својстава у терену (морфологија, 
литолошки састав, инжењерскогеолошке, хидрогеолошке и геотехничке карактеристике), 
сврстава у два инжењерскогеолошка рејона – рејон А и рејон Б. 
 
Рејон А - са своја два микрорејона А1 и А2 захвата део алувијалне равни реке Саве дуж 
старог пута Београд – Обреновац и изграђеним старим хидротехничким земљаним насипом 
за одбрану од плављења са котом круне насипа цца. 77.0-78.0 мнв. При високом водостају 
реке Саве алувијална раван се пуни водом и плави, највише услед провирања подземне воде 
кроз прашинасте алувијалне глине (фација поводња), услед хидрауличке повезаности доње 
сапете издани формиране у песковито шљунковитој средини са реком Савом. Кота површине 
алувијалне равни је око 72.0 мнв. а спрегнути утицај на ниво подземне воде алувијалне 
равни имају и воде Пећанске баре. Максимални ниво подземне воде у оба микрорејона може 
се очекивати на коти 73.5 мнв., а при катастрофалним поплавама и води из залеђа 
(стогодишње воде) прогнозира се маx ниво подземне воде на коти 74.0 мнв. Минимални 
ниво подземне воде је на коти 70.0 мнв. У току извођења теренских радова констатован је 
прилично уједначен ниво подземне воде на коти цца. 71.5 мнв.  
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На простору микрорејона А1 у последњих десетак година извршено је насипање (техногени 
насип) депоновањем грађевинског шута, земље из ископа, цигле и блокова срушених 
објеката и др грађевинских материјала, уз равнање и планирање површине терена, који је 
данас обрастао травнатом и жбунастом вегетацијом на целом простору. Предходне 
припремне радње на чишћењу терена и насипању по ободу "касете", упућивало је на 
припрему насипања рефулираним песка из Саве хидрауличким транспортом. Добро је што 
данас тај део насутог простора до коте око 76.0 мнв није више подложан плављењу и то је 
био разлог издвајања у два микрорејона. 
Микрорејон А2 је такође део урбаног простора алувијалне равни на којем нису вршена 
насипања, и он је и сада на коти цца 72.0-72.5 мнв. На овом простору планира се изградња 
комплекса ППОВ Остружница. Изградњи ових објеката мора да предходи изградња насипа, а 
изградњи насипа треба да предходе радови чишћења терена од биљне вегетације и израда 
ободних земљаних насипа (касете) за насипање рефулираним песком. Већи број објеката 
фундирао би се у том случају у рефулираном насипу који би требао да "одлежи" минимум 6 
месеци, односно да се консолидује. Једино би се СБР базени фундирали на армирано 
бетонској плочи, на коти око 72.0 мнв, што би захтевало додатну стабилизацију и замену 
темељног тла алувијалних седимената (фација поводња) израдом тампон слоја од шљунка 
дебљине 40-50 цм, уз адекватну заштиту темељне јаме. Ископ траншеа за каналисање 
отпадних и фекалних вода, дубине преко 1 м, треба обезбедити подградом и радове 
изводити у кампадама дужине маx. 4-6 м. Запуњавање траншеа вршити по могућству 
песковитим шљунком, а могу се користити и локални материјали као што су елувијално-
делувијалне наслаге. При димензионасању коловозних конструкција саобраћајница треба 
имати у виду да се насип од рефулираног песка изводи до коте 76.5 мнв, а делимично и до 
78.0 мнв (на делу аерисаних песколова). 
 
Рејон Б представља падину реке Саве, односно Обреновачког пута ка вишим деловима 
терена. Терен изграђују елувијално-делувијални седименти који леже преко терцијарних 
наслага. У геодинамичком погледу нема видних и активних померања и клижења терена а 
узимајући свеукупну геодинамичку анализу може се оценити да је овај рејон условно 
стабилан. Подземна вода може се очекивати у подини елувијално-делувијалних наслага 
односно на контакту са терцијарним седиментима, и тај контакт може да представља у 
анализи стабилности и потенцијалну клизну површ. Мерама и условима градње је неопходно 
задовољити и обезбедити како локалну тако и генералну стабилност целе падине, те 
постојеће граничне услове побољшати и надокнадити дефицит отпорности адекватним 
техничким решењем до потребног и довољног фактора сигурности. Сечом, односно крчењем 
шумске вегетације, може се угрозити стабилност терена и еко систем амбијенталног урбаног 
простора.  
 
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 
 
Под појмом унапређења енергетске ефикасности у зградарству подразумева се 
континуирани и широк опсег делатности којима је крајњи циљ смањење потрошње свих 
врста енергије. 
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РСʺ, бр. 72/09, 8181/09, 64/10 – Одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14 
и 83/18) уважава значај енергетске ефикасности објеката. Обавеза унапређења енергетске 
ефикасности објеката дефинисана је у фази пројектовања, извођења, коришћења и 
одржавања (члан 4). 
Приликом пројектовања, радова на реконструкцији и експлоатацији планираних објеката 
придржавати се одредби Правилника о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник 
РС”,  бр. 61/2011). 
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2.1.7. УСЛОВИ ЗА ПРИСТУПАЧНОСТ ПРОСТОРА 
 

У даљем спровођењу 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 
 
Контејнер запремине 1100 литара и габаритних димензија 1,37 х 1,20 х 1,45m постављени 
унутар границе комплекса, на избетонираном платоу, у ниши или боксу. 
Локацији контејнера обезбедити директан и неометан прилаз за комунална возила и раднике 
ЈКП „Градска чистоћаʺ, при чему се мора водити рачуна да максимално ручно гурање 
контејнера од места за њихово постављање до комуналног возила  износи 15m по равној, 
избетонираној подлози, без степеника и са успоном до 3%. 
Потребно је обезбедити кружни ток саобраћаја или окретницу за комунална возила  
габаритних димензија: 8,60 х 2,50 х 3,50m, са осовинским притиском од 10t и полупречником 
окретања 11,0m. Минимална ширина једносмерне приступне саобраћајнице је 3,5m, а 
двосмерне 6,0m, са нагибом до 7%. 
За смештај контејнета могуће је изградити и смећару или одредити посебан простор за те 
потребе унутар самог објекта, уз обезбеђење наведених услова за приступ. Смећера се 
гради као засебна затворене просторија, без прозора, са електричним осветљењем, једним 
точећим местом са славином и холендером, Гајгер-сливником и решетком у поду, ради 
лаксег одржавања хигијене тог простора. 
Локацију контејнера треба приказати у Пројекту уређења слободних површина или у 
ситуацији у Главном архитектонском грађевинском пројекту објекта у којем се планира 
изградња смећере. Инвеститор је дужан да, уз техничку документацију прибави и сагласност 
ЈКП „Градска чистоћаʺ на пројекат. 
 
Услови 
ЈКП Градска чистоћа, бр.10712 од 20.07.2015. године 
 
 

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА 

 
3.1. ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 
(графички прило бр. 3 „Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским 
елементима за обележавање“ Р 1:1000) 
 
ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 
 

јавне саобраћајне површине број катастарске парцеле 
ознака 

грађевинске 

парцеле 

приступна саобраћајница 1 
К.о. Остружница 
Делови катастарских парцела: 
2516/1; 2516/2; 2516/3; 2516/4;  

СА-1 

 
С-1 (Улица 13.октобра која је државни пут IБ реда ознака 26 – Београд-Обреновац-Шабац 

Лозница-државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Мали Зворник), 
на деонци број 02601, од чвора 125 петља Остружница на km 0+000 до чвора 2601 
Умка на km 7+229) постојеће катастарске парцеле: 
К.о. Умка 
Делови катастарских парцела: 
30609/3; 30622/2; 30020/3 
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С-2 (Улица Савска, стари пут Обреновац-Београд) део грађевинске парцеле која је 
планирана Планом  детаљне регулације стамбеног насеља Остружница – I фаза 
(„Службени лист града Београда“, бр. 30/07): 
К.о. Остружница 
Целе катастарске парцеле: 
2516/5; 
Делови катастарских парцела: 
2516/6; 2515/2; 841/1; 

 
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“ 
Р1:1000. 
 
 
3.1.1. МРЕЖА САОБРАЋАЈНИЦА 
 
Концепт уличне мреже заснива се на Плану 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). 
Саобраћајнице унутар границе Плана део су секундарне уличне мреже. 
 

Границу Плана, у њеном источном делу пресеца Државни пут IБ реда 26 (Београд – 
Обреновац – Шабац – Лозница – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични 
прелаз Мали Зворник)). 
 

Колски приступ предметном комплексу остварити са постојеће Савске улице (стари пут 
Обреновац-Београд) преко приступне саобраћајнице 1 и приступне саобраћајнице 2 (која се 
планира у оквиру инфрастуктурне површине), у свему према графичком прилогу број 3 
„Регулационо-нивелациони план са аналитичко геодетским елементима за обележавање″  у 
размери Р=1:1000. 
 

Савска улица (стари пут Обреновац-Београд) планира се по траси постојеће улице: Планира 
се нов попречни профил Савске улице, укупне ширине 13,0m, од чега је коловоз ширине 
7,0m и обострано тротоари ширине 3,0m (геометријски попречни профил 1). 
Планирано саобраћајно решење Савске улице је на граници Плана: 

- са северне стране уклопљено у планирано саобраћајно решење Савске улице из 
Плана детаљне регулације насеља Остружница - I фаза („Службени лист града  
Београда", бр. 23/04), 

- са јужне стране врши се уклапање у постојећи профил Савске улице (у правцу 
Обреновца). 

 

Приступне саобраћајнице 1 и 2 планирају се за двосмерно кретање возила. 
Приступна саобраћајница 1 планира се по постојећем колском приступу који је прикључен 
на Савску улицу. Приступна саобраћајница 1 планира се укупне ширине 10,5m, од чега је 
коловоз ширине 6,0m, са северне стране тротоар ширине 3,0m а са јужне банкина ширине 
1,5m (геометријски попречни профил 2). 
 

Приступна саобраћајница 2 се планира укупне ширине 9,0m, од чега је коловоз ширине 
6,0m, са источне стране тротоар ширине 1,5m а са западне банкина ширине 1,5m 
(геометријски попречни профил 3). 
 

Изнад планиране водоводне цеви пречника 200mm планира се комунална стаза укупне 
ширине 5,0m, од чега је коловоз ширине 3,5m и обострано банкине по 0,75m (геометријски 
попречни профил 4). Комунална стаза је прикључена на приступну саобраћајницу 2, а на 
слепом крају комуналнe стазе планира се окретница за комунално возило ( димензија које 
задовољавају маневрисање меродавног возила).   
 



15 

 

Приступна саобраћајница 2 и комунална стаза се планирају у насипу, у оквиру планираних 
инфраструктурних површина. 
 

Са источне стране предметног простора је Улица 13.октобра која је државни пут IБ реда 
ознака 26 – Београд-Обреновац-Шабац-Лозница-државна граница са Босном и Херцеговином 
(гранични прелаз Мали Зворник), на деонци број 02601, од чвора 125 петља Остружница на 
km 0+000 до чвора 2601 Умка на km 7+229. 
 

У нивелационом смислу предвидети природно отицање површинских вода са интерних 
саобраћајних површина у затворени систем канализације, уз обавезно поштовање нивелете 
Савске улице на који се прикључује. 
Коловозну конструкцију приступних саобраћајница 1 и 2 и сервисне стазе предвидети са 
асфалтним застором сходно очекиваном саобраћајном оптерећењу и геомеханичким 
карактеристикама тла. 
Све елементе попречног профила који се међу собом функционално разликују раздвојити 
визуелно и нивелационо. 
 

На прикључку приступне саобраћајнице 1 на Савску улицу, из разлога безбедности, 
поставити одговарајућу саобраћајну сигнализацију којом се даје приоритет проласка возила 
на Савској улици. 
 
 

Услови:  
Секретаријат за саобраћај, бр. 344.4-23/2015 од 28.07.2015. године  
КП  „Београдпут“, бр. V 26677-1/2015 од 04.08.2015.године 
 
 
3.1.2. ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
 
Развој јавног градског превоза путника овог подручја, планиран је у складу са развојним 
плановима Секретаријата за јавни превоз. Саобраћајницама које су у обухвату овог Плана не 
планира се вођење линија ЈГПП-а. 
 
 
 

Услови:  
Дирекција за јавни превоз, бр. IV-08 Бр. 346.5-1823/15 од 24.07.2015. године 
 
 
3.2. ИНФРАСТРУКТУРНА МРЕЖА, ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ  

(графички прилог бр.5 „Синхрон план“ Р 1:1000) 
 

ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПОВРШИНЕ 
 

јавне инфраструктурне 
површине 

број катастарске парцеле 

ознака 

грађевинске 
парцеле 

инфраструктурна површина 
К.о. Остружница 
Делови катастарских парцела: 
2516/1; 2516/2; 2516/3; 2516/4; 2515/1 

ИП-1 

инфраструктурна површина 
(са делом приступне 
саобраћајнице 2) 

К.о. Остружница 
Делови катастарских парцела: 
2516/1; 2516/2; 2516/3; 2516/4; 840/12 

ИП-2 

инфраструктурна површина 
(са делом приступне 
саобраћајнице 2 и делом 
комуналне стазе) 

К.о. Умка 
Целе катастарске парцеле: 
30618/3;  
Делови катастарских парцела: 
30618/4; 30618/1; 30618/2; 30620/1; 
30624/1; 30622/1 

ИП- 3 

инфраструктурна површина 
(са делом приступне 
саобраћајнице 2) 

К.о. Умка 
Делови катастарских парцела: 
30620/1; 30619/2; 30626/1 

ИП-4 
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инфраструктурна површина 
(са делом комуналне стазе) 

К.о. Умка 
Делови катастарских парцела: 
30620/1; 30624/1; 30622/1; 30621/1 

ИП-5 

инфраструктурна површина 
 

К.о. Умка 
Делови катастарских парцела: 
30020/1 

ИП-6 

постројење за пречишћавање 
отпадних вода 

К.о. Умка 
Целе катастарске парцеле: 
30619/1 

ППОВ 

 
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“ 
Р1:1000. 
 
 
3.2.1. ВОДОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 5 „Синхрон план“ Р 1:1000) 
 
У оквиру граница Плана не постоји водоводна мрежа. Најближи водоводи градског система 
су Ø250mm и Ø400mm чија траса иде уз Савску магистралу и даље Улицом Живана Илића и 
служе за водоснабдевање насеља Умка. 
За потребе водоснабдевања постројења за пречишћавање ППОВ''Остружница'' планирана је 
водоводна цев пречника Ø200mm са спојем на постојећу примарну водоводну мрежу 
Ø250mm и Ø400mm, омогућавајући снабдевање водом из било које цеви. За потребе 
приступа планираном водоводном прикључку планирана је комунална стаза дуж трасе 
водовода. 
 
 
 

Услови:  
ЈКП ''Београдски водовод и канализација'' (служба развоја водовода), архивски бр. 37770 I4-2/1097, 
број: Ф/633 ,Т/2042 од 28.07.2015.год. 
 
 
3.2.2. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
 (графички прилог бр. 5 „Синхрон план“ Р 1:1000) 
 
Предметна локација припада Остружничком канализационом систему, чија изградња још 
није почела. 
Овом систему гравитирају насеља Остружница, Велика Моштаница, део Сремчице, Умка са 
Руцком и Пећани. 
Концепцијом овог система предвиђено је да се све употребљене воде (санитарне и 
индустријске као и воде као и воде из септичких јама) одведу до постројења за 
пречишћавање ППОВ''Остружница'' и даље, након пречишћавања, у Саву, а атмосферске 
воде сиситемом кишне канализације испусте у оближње потоке  или реку Саву. 
Територија обухваћена границом Плана (постројење за пречишћавање, приступне 
комуналне стазе, прикључак на водоводну мрежу, доводни колектор из насеља Остружница) 
је на плавном (мочварном земљишту), те је потребно извршити насипање и консолидацију 
терена на коту 77,0mnm која обезбеђује сигурност од плављења. 
У сливу остружничког канализационог система нема изграђене канализације градског 
система. 
Изградњом постројења за пречишћавање ППОВ''Остружница''  стичу се услови за почетак 
изградње градске канализације употребњених вода на предметном сливу. 
За евакуацију употребљених вода из правца Остружнице планиран је Планом детаљне 
регулације стамбеног насеља остружница (фаза I) (''Службени лист града београда'' 
бр.23/04) доводни колектор Ø600mm из правца Савске улице. Овим Планом је планирана  
измена трасе  колектора употребљених вода Ø600mm у односу на основни План и планиран  
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Савском улицом и приступном саобраћајницом 1. Такође планиран је наставак предметног 
колектора дуж приступне стазе комплексу постројења за пречишћавање. 
За евакуацију употребљених вода из правца Умке до постројења за пречишћавање 
ППОВ''Остружница'', потребно је урадити прикључак колектора употребљених вода Ø600mm 
од насеља Умка до постројења који ће бити предмет посебног планског документа. 
Евакуацију атмосферских вода са комуналне стазе за потребе водоводног прикључка 
нивелацијом извршити у околни терен. Атмосферске воде са приступне саобраћајнице 
постројењу, делом одвести кишном канализацијом до планиране атмосферске канализације 
у Савској улици планиране Планом детаљне регулације стамбеног насеља остружница (фаза 
I) (''Службени лист града београда'' бр.23/04), а делом ка атмосферској канализацији у 
оквиру постројења за пречишћавање. 
Реципијент атмосферских вода са комплекса ППОВ је река Сава. Прикупљање атмосферских 
вода извести путем нивелације терена, риголама и цевном канализацијом до таложника и 
сепаратора у оквиру комплекса. Тек након пречишћавања све атмосферске воде се могу 
упустити у реципијент. 
Атмосферске воде са условно незагађених, кровних и некомуникационих површина 
прикупити и евакуисати у реципијент или у околне зелене површине без претходног 
третмана. 
Потребно је предвидети мониторинг – непрекидна контрола квалитета испуштених вода у 
реку Саву. 
Употребљене воде настале у оквиру комплекса укључити у систем пречишћавања са осталим 
отпадним водама. 
Оперативни платои у оквиру комплекса, који нису планирани за озелењавање, треба да буду 
избетонирани (водонепропусни), нивелацијски усмерени ка ободним бетонским риголама и 
канализацији и даље ка реципијенту преко таложника-сепаратора. 
У оквиру комплекса планирано је привремено одлагање материја које настају у процесу 
пречишћавања до коначног одвожења на депонију коју одреди надлежни санитарни орган 
или да се рециклира. 
 
 
 

Услови:  
ЈКП ''Београдски водовод и канализација'' (служба развоја канализације),  бр. 37770,  
I4-2/633/1   од 05.08.2015.год. 
 
 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА   
ЗА ПОСТОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА „ОСТРУЖНИЦА“ 
 

грађевинска парцела • Грађевинска парцела за  потребе ППОВ „Остружница“ 
дефинисана  је границама катастарске парцеле 30619/1 КО 
Остружница, како је приказано на  графичком прилогу бр.4  „План 
грађевинских парцела са смерницама за спровођење, Р 1: 1000. 

• Границе грађевинске парцеле дефинисане овим Планом не могу се 
мењати и није могуће вршити даљу парцелацију. 

површина парцеле • Око 7,0 ha 

број објеката • Могућа је изградња више објеката на грађевинској парцели, према 
технолошким потребама. 

положај објеката на 
парцели 

• Све објекте, осим пријавнице (пријавница), поставити у оквиру 
зоне грађења која је дефинисана грађевинским линијама, односно 
растојањима од регулационе линије (границе грађевинске 
парцеле), како је приказано на графичком прилогу бр. 3 
„Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским 
елементима за обележавање“; 

• пријавницу (пријавнице) поставити унутар грађевинске парцеле, 
ван зоне грађења, уз улаз/улазе у коплекс, у зависности од 
организационих потреба. 

• Објекте груписати према фази (врсти третмана) прераде отпадних 
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вода. 
• Позицију објеката ускладити са природним условљеностима 

(правац ветрова). 
међусобно растојање 
објеката у оквиру парцеле       

• Међусобна растојања објеката који су у технолошкој функцији 
прераде отпадних вода ППОВ „Остружница“ (технолошки објекти) 
одредити у складу са функционалним, технолошким и 
противпожарним захтевима. 

• Административни објекат удаљити минимално 20m од 
суседних/наспрамних технолошких објеката. 

индекс заузетости парцеле • Индекс заузетости парцеле је максимално 60%. 
• Сви објекти на грађевинској парцели улазе у обрачун индекса 

заузетости. 
висина објекта • Висину технолошких објеката дефинисати кроз пројектну 

документацију, у зависности од технолошких потреба. 
• Максимална висина венца административног објекта је 7m. 
• Максимална висина венца пријавнице (пријавница) је 3,5m. 

БРГП објеката • БРГП технолошких објеката дефинисати кроз пројектну 
документацију, у зависности од потреба. 

• Максимална БРГП административног објекта је 400m2 . 
• Максимална БРГП пријавнице (сваког појединачног објекта) је 

50m2 . 
кота приземља • Коту пода приземља технолошких објеката одредити према 

технолошким условљеностима. 
• Кота пода административног објекта и пријавнице (пријавница) је 

максимално 0,2m виша од највише коте приступне саобраћајнице. 
услови за слободне и зелене 
површине 

• Проценат слободних површина на парцели одредити у зависности 
од технолоских потреба и противпожарних захтева. 

• У оквиру парцеле ППОВ потребно је обезбедити минимално 30% 
зелених површина у директном контакту са тлом. Унутрашњим 
ободом комплекса формирати вишеслојни заштитни зелени појас 
(комбинација зимзелених и лишћарских врста дрвећа и шибља), 
превасходно у функцији санитарне заштите, али и визуелне и 
звичне изолације комплекса. Одабир вегетације и начин 
формирања заштитног зеленог појаса треба да задовоље његове 
основне функције. Постојећи квалитени засади на предметном 
подручју треба да уђу у састав будућег вишеспратног заштитног 
појаса. Планирана ширина заштитног зеленог појаса је 18m, осим 
са западне стране комплекса где износи 15m. Поред заштитног 
зеленог појаса, унутар комплекса формирати затрављене порозне 
површине са групацијама вегерације, а простор испред 
административног  објекта партерно уредити, користећи 
декоративне врсте. Цео комплекс озеленети у складу са 
просторним и функционалним могућностима. 

• Паркинг простор засенити дрворедним садницама (не улази у 
обрачин прописаног мин. процента зелених површина у директном 
контакту са тлом). 

 

• Приликом реализације планираног решења потребно је поштовати 
следећа правила: 
- предвидети максимално очување појединачних и групе 

стабала и уколопити их у планирано решење; 
- заштитни појас зеленила треба да буде вишеслојан, 

састављен од мешовите вегетације (лишћара и четинара), 
високог и ниског узраста; 

- зелене површине унутар комплекса, посебно у окружењу 
објекта за пословање и управу, обликовати тако да се 
задовоље естетски и еколошки аспекти; 

- приликом одабира врста за нову садњу предност треба дати 
брзорастућим аутохтоним врстама дрвећа и жбуња 
прилагодљивим на природне и створене услове предметног 
подручја, задовољавајуће планираној функцији;  

- избегавати озелењавање врстама које су за наше поднебље 
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детерминисане као инвазивне: Acer negundo (јасенолисни 
јавор или негундовац), Amorpha fruticosa (багремац), Robinia 
pseudoacacia (багрем), Ailanthus altissima (кисело дрво), 
Fraxinus americana (амерички јасен), Fraxinus pennsylvanica 
(пенсилвански јасен), Celtis occidentalis (амерички копривић), 
Ulmus pumila (ситнолисни или сибирски брест), Prunus padus 
(сремза) и Prunus serotina (касна сремза); 

- за озелењавање паркинг простора користити дрворедна 
стабла лишћара широких крошњи, мин. висине 3,5 m, стабло 
чисто од грана до висине од 2,5 m и прсног пречника најмање 
15 cm; на свака два до тро паркинг места по једно стабло; 
врсте које својим плодовима ни на који начин не би угрозиле 
људе и аутомобиле; избегавати врсте које имају велике и 
тврде плодове, плодове који би запрљали простор; 

- током извођења радова неопходно је присуство надлежних 
служби ЈКП „Зеленило-Београд“. 

приступ и решење 

паркирања 
• Колски приступ грађевинској парцели постројења за 

пречишћавање отпадних вода (ППОВ) остварује се са постојеће 
Савске улице (стари пут Обреновац-Београд) преко приступне 
саобраћајнице 1 и приступне саобраћајнице 2 (која се налази у 
оквиру инфрасруктурне површине. 

• Унутар комплекса неопходно је обезбедити паркинг површину 
према нормативу 1ПМ на сваког трећег запосленог. 

• У складу са технологијом рада комплекса обезбедити места за 
смештај теретних возила. 

архитектонско обликовање • Архитектонско обликовање објекта прилагодити основној функцији 
комплекса. Применити савремене и примерене материјале који су у 
складу, како са наменом, тако и са техничким захтевима. 

услови за ограђивање 

парцеле 
• Локацију постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) 

оградити транспарентном заштитном оградом минималне висине 
2,0 m која се поставља, из нивелацијских разлога, на 2m од 
грађевинске линије ка регулационој линији, осим са западне 
стране, где се ограда поставља на границу са катастарском 
парцелом 30619/5 КО Умка, односно регулациону линију, тако да 
стубови ограде буду на грађевинској парцели постројења. 

минимални степен 
опремљености комуналном 

инфраструктуром  

• Сви појединачни објекти и постројења морају имати прикључке на 
фекалну и кишну канализациону, водоводну и електроенергетску 
мрежу унутар комплекса. 

инжењерскогеолошки 
услови 

• Изградњи свих објеката у оквиру комплекса ППОВ Остружница 
мора да предходи израда насипа, чему претходе радови чишћења 
терена од биљне вегетације и израда ободних земљаних насипа 
(касете) за насипање. Већи број објеката фундирао би се у том 
случају у рефулираном насипу који би требао да "одлежи" 
минимум 6 месеци, односно да се консолидује.  

• Ископ траншеа за каналисање отпадних и фекалних вода, дубине 
преко 1m, треба обезбедити подградом и радове изводити у 
кампадама дужине маx. 4-6m. Запуњавање траншеа вршити по 
могућству песковитим шљунком, а могу се користити и локални 
материјали као што су елувијално-делувијалне наслаге. 

• За сваки новопланирани објекат ППОВ Остружница неопходно је 
урадити детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом 
о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ 
бр. 101/15). 
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3.2.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 5 „Синхрон план“ Р 1:1000) 
 
На предметном подручју изграђена је стубна ТС 10/0,4 kV (рег. бр. V-2256). 
Електроенергетски водови изведени су надземно.  
 

За планиране потрошаче изградити 1 (једну) ТС 10/0,4 kV, капацитета 1000 kVA, снаге 
трансформатора 630 kVA. Планирану трафостанице градити у склопу новог објекта који се 
гради или као слободностојећи објекат. Оставља се инвеститору да у сарадњи са 
дистрибутером електричне енергије одреди начин изградње ТС, као и тaчну локацију ТС, 
кроз израду техничке документације. 
 

Планирану ТС 10/0,4 kV изградити у склопу грађевинског објекта под следећим условима: 
• просторије за смештај ТС 10/0,4 kV, својим димензијама и распоредом треба да послужи 

за смештај трансформатора и одговарајуће опреме; 
• просторије за ТС предвидити у нивоу терена или са незнатним одступањем од 

претходног става;  
• трансформаторска станица капацитета 1000 kVА мора имати два одељења и то: једно 

одељење за смештај трансформатора и једно одељење за смештај развода високог и 
ниског напона;  

• свако одељење мора имати несметан директан приступ споља; 
• бетонско постоље у одељењу за смештај трансформатора мора бити конструктивно 

одвојено од конструкције зграде;  
• између ослонца трансформатора и трансформатора поставити еластичну подлогу у циљу 

пресецања акустичних мостова (преноса вибрација); 
• обезбедити звучну изолацију таванице просторије за смештај трансформатора и 

блокирати извор звука дуж зидова просторије; 
• предвидети топлотну изолацију просторија ТС; 
• колски приступ планирати изградњом приступног пута најмање ширине 3,00 m до 

најближе саобраћајнице. 
 

Планирану слободностојећу ТС 10/0,4 kV изградити под следећим условима:  
• обезбедити простор минималних димензија 5×6 m; 
• просторије за смештај ТС 10/0,4 kV, својим димензијама и распоредом треба да 

послужи за смештај трансформатора и одговарајуће опреме; 
• трансформаторска станица мора имати два одвојена одељења и то: одељење за 

смештај трансформатора и одељење за смештај развода високог и ниског напона; 
• колски приступ планирати изградњом приступног пута најмање ширине 3,00 m до 

најближе саобраћајнице. 
 
Планира се изградња подземног вода 10 kV, од постојеће ТС 10/0,4 kV "Пећани, Стари 
Обреновачки пут ББ (рег. бр. V- 2256) до планиране ТС 10/0,4 kV.  
Од планиране ТС 10/0,4 kV до потрошача  изградити електроенергетску мрежу 1 kV.  
 

Све слободне и саобраћајне површине опремити инсталацијама јавног осветљења (ЈО).  
Планиране електроенергетске водове изградити подземно, у рову дубине 0,8 m и ширине у 
зависности од броја електроенергетских водова.  
 

На местима где се очекују већа механичка напрезања, као и на прeлазима испод коловоза 
саобраћајница, све подземне електроенергетске водове поставити у кабловску канализацију 
или заштитне цеви.  
 

Уколико се при изградњи планираних или реконструкцији постојећих објеката угрожавају 
постојећи подземни електроенергетски водови 10 и 1 kV потребно их је изместити и/или 
заштитити, а код надземних водова обезбедити сигурносну висину, изместити их или 
извршити каблирање дела надземног вода. Уколико се трасе подземних водова 10 и 1 kV 
нађу испод коловоза постојећих или планираних саобраћајница, водове заштитити 
постављањем у кабловску канализацију пречника ǿ100 mm. Предвидети 100% резерве за 
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водове 10 kV и 50% резерве за 1 kV водове у броју отвора кабловске канализације. 
Измештање постојећих подземних водова извести подземним водовима одговарајућег типа и 
пресека. 
 
 
 
 

Услови: 
- "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" 01110 СН, 81110 СМЂ, бр. 3942-3/15 од 18.01.2017.године 
- АД "Електромрежа Србије"  бр. 0/1/2/128/1, од 01.09.2015. године  
 
 
3.2.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 5 „Синхрон план“ Р 1:1000) 
 
На предметном подручју за потребе постојећих телекомуникационих (ТК) корисника 
изграђени су постојећи подземни ТК каблови. 
 

Потребе за новим прикључцима, односно ТК услугама биће решене у складу са најновијим 
смерницама за планирање и пројектовање ТК мреже уз примену нових технологија.  
За пословне објекте планира се реализација FTTB (Fiber То the Building) решења полагањем 
приводног оптичког кабла до предметних објеката и монтажом одговарајуће активне ТК 
опреме у њима.    
Планира се једна микролокација, у објекту, за смештај ТК опреме. За смештај ТК опреме - 
indoor кабинета обезбедити простор површине од 2-4m². Микролокација за ТК опрему треба 
да је лако приступачна, како за особље, тако и за увод каблова и прилаз службених возила. 
Потребно је за микролокацију обезбедити напајање.  
 

У циљу једноставнијег решавања потреба за новим прикључцима као и преласка на нове 
технологије потребно је предвидети приступ  свим постојећим и планираним  објектима  
путем ТК канализације. Цеви за ТК канализацију полагати у рову преко слоја песка дебљине 
0,1 m. Дубина рова за постављање ТК канализације у тротоару је 1,1 m а у коловозу 1,3 m. 
 
 
 

Услови  
"Телеком Србија" бр. 261207/2-2015, М.Миљ./189, од 29.07.2015. године 
 
 
3.2.6. ГАСОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 5 „Синхрон план“ Р 1:1000) 
 
Границу предметног Плана, са источне стране, у делу намењеном за комуналну  стазу, пресеца 
деоница изведеног дистрибутивног гасовода од челичних цеви, радног притиска р=6÷16 bar-а и 
пречника Ø273 mm. 
 
Потенцијалне потребе Постројења за пречишћавање отпадних вода за снабдевањем природним 
гасом, остварити из правца наведеног постојећег гасовода изградњом одговарајућег прикључка и 
гасне станице. 
 
Постојећи гасовод заштитити у складу са “Правилником о условима за несметану и безбедну 
дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бар („Службени гласник РСʺ број 86/15), 
као и осталих важећих прописа и техничких норматива из машинске и грађевинске струке. 
 
 
 

Услови  
ЈП "Србијагас",  Сектор за развој, бр. 06-03/15807, од 04.08.2015. године 
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3.4. ВОДНЕ ПОВРШИНЕ 
(графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина“  Р 1: 1000)  
 

ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ВОДНЕ ПОВРШИНЕ 
 

водне површине број катастарске парцеле 
ознака 

грађевинске 

парцеле 

водна површина 
К.о. Остружница 
Делови катастарских парцела: 
2516/1; 2516/6 

ВП-1 

водна површина 
(са делом Савске улице) 

К.о. Умка 
Делови катастарских парцела: 
30618/1; 30618/4; 30623 

ВП-2 

 
*В-1 (река Сава) постојеће катастарске парцеле водног земљишта: 

К.о. Умка 
Целе катастарске парцеле: 
30619/5; 
Делови катастарских парцела: 
30619/6; 30623; 30617; 30602; 30558/2 

 
*В-2 (Сибовачки поток) постојеће катастарске парцеле водног земљишта: 

К.о. Умка 
Делови катастарских парцела: 
30620/1 

 
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“ 
Р1:1000. 
 
 
Постројење за пречишћавање отпадних вода се налази иза деснообалског насипа уз 
Саву ''Мали Макиш'' од високог терена код Остружничке реке до Умке у Пећанској бари која 
је планирана за прихватање поплавног таласа. Дужина насипа је 3500m. 
Типски попречни профил овог насипа има следеће карактеристике: 

• кота круне насипа од 77.8 mnm до 77,9 mnm 
• ширина круне насипа 6,0 m 
• нагиб косине насипа са брањене стране 1 : 3 
• нагиб косине насипа са водене стране је 1 : 2,5 

Планирани објекат се налази у зони у коме одбрамбена линија задовољава критеријум 
заштите од великих вода вероватноће појаве 1% са додатним надвишењем од 1,2m у које се 
уклапа и заштита од вода вероватноће појаве 0,1%. 
Расположив простор Пећанске баре за примање запремине поплавног таласа се простире 
од Савског насипа на западу до левог насипа Сибовачког потока на источном ободу и од 
улива у реку Саву на северу до фабрике картона ''Лепенка са југа. 
У ссадшњем тренутку на том простору нема изграђених објеката, већ представља забарено 
земљиште, шипражје и њиве у површини око 88,0 ha. 
У непосредној близини локације налазе се два потока: Стојковачки и Сибовички. У доњем 
делу тока Стојковачки поток се улива у Пећанску бару у Малом Макишу, док Сибовачки 
поток, после проласка испод новог обреновачког пута се такође улива у Пећанску бару као 
природну ретензију. 
Пећанска бара, као природни реципијент се налази на најнизводнијем делу водотокова и 
заузима најниже коте Малог Макиша. На одбрамбеном насипу реке Саве (реконструсаном 
старом обреновачком путу) изграђен је камени испуст са уставом која се затвара када су 
водостаји реке Саве виши од водостаја Пећанске баре, а отвара се када су водостаји 
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Пећанске баре виши, омогућавајући да се Пећанска бара празни гравитационим путем у 
реку Саву.  
Обзиром да се локација постројења налази на простору Пећанске баре, планирано је, пре 
изградње постројења, прилазне саобраћајнице и комуналне стазе насипање терена до коте 
77,0mnm. 
За несметано пражњење Пећанске баре остављен је коридор Сибовачког потока до испуста 
у Саву. Испод приступне саобраћајнице се оставља пропуст за несметани проток воде из 
Пећанске баре до испуста у реку Саву. 
Пројектном документацијом дефинисати потребане димензије планираног пропуста да 
пропусте меродавне велике воде вероватноће појаве 1% (стогодишње воде), без штетног 
дејства успора на околни терен.  
У зони пропуста осигурати корито минимално 5,0 m узводно и низводно. 
Такође пројектном документацијом за доводни колектор употребљених вода и постројења за 
пречишћавање водити рачуна о: 

• На месту укрштања главног колектора употребљених вода из правца Остружнице ка 

ППОВ''Остружница'' Ø600mm мора се обезбедити минималан надслој од 1,0 m  од 
горње ивице цеви до дна регулисаног корита односно 1,5 m до дна нерегулисаног 
корита. На овим местима не сме се пореметити геометрија корита као и услови 
течења у кориту. 

• Испуст пречишћених вода у реку Саву извести тако да не дође до негативних утицаја 
на водни режим, односно испуст извести утискивањем у заштитној цеви испод трупа 
насипа уз услов да се не угрози функционалност одбрамбене линије и спречи 
оштећење старог обреновачког пута. Треба нагласити да се продирање воде из реке 

Саве у брањено подручје онемогућава насипањем терена до коте 77,0 mnm и дела 
који се налази између планираног комплекса постројења и постојећег насипа. 

• Кота дна изливне грађевине у реку Саву треба да буде на коти мале воде (трајање 
290 дана у години) која, за овај потез реке Саве износи 70,70 mnm (71,0 mnm) а кота 
темена испод средњег платоа (трајање 20 дана годишње ) на 74,40 mnm. 

• Изливну грађевину уклопити у постојећу косину. 
 
Унутар комплекса планиран је сепарациони начин одвођења атмосферских и употребљених 
вода. 
Реципијент атмосферских вода са комплекса ППОВ је река Сава. Прикупљање атмосферских 
вода са манипулативних површина као и воде од прања и одржавања тих површина извести 
путем нивелације терена, риголама и цевном канализацијом до таложника и сепаратора у 
оквиру комплекса. Тек након пречишћавања све атмосферске воде се могу упустити у 
реципијент. 
Оперативни платои у оквиру комплекса, који нису планирани за озелењавање, треба да буду 
избетонирани (водонепропусни), нивелацијски усмерени ка ободним бетонским риголама и 
канализацији и даље ка реципијенту преко таложника-сепаратора. 
Атмосферске воде са условно незагађених, кровних и некомуникационих површина 
прикупити и евакуисати у реципијент или у околне зелене површине без претходног 
третмана. 
За потребе снабдевања комплекса електричном енергијом планирано је повезивање 
подземним путем дуж обреновачког пута на 1,0m од горње ивице конструкције 
реконструсаног насипа, праћењем контуре насипа. 
 
 
 

Услови:  
ЈВП ''Србијаводе'', водопривредни центар ''Сава-Дунав''  бр. 1-4241/1 од 03.08.2017.године 
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В) СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
(графички прилог бр. 4 „План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“ Р 
1:1000) 
 
У складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - 
исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - 
одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18), на основу Плана формирају се грађевинске парцеле, 
издају информације о локацији и локацијски услови.  
 

Могућа је фазна реализација изградње постројења за пречишћавање воде, при чему свака 
фаза треба да буде функционална целина.  
 

Такође, могућа је парцелеција и препарцелација овим Планом дефинисаних грађевинских 
парцела ИП-1, ИП-2, ИП-3, ИП-4 и ИП-5 израдом Пројекта парцелеције/препарцелације. 
 

Кроз израду техничке докумантације за јавне инфраструктурне, саобраћајне и водне 
површине, у оквиру дефинисаних регулација дозвољена је промена нивелета, попречног 
профила и мреже инфраструктуре (распоред и пречници). 
 

Обавеза је инвеститора да се, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе или 
другог акта којим се одобрава изградња предметних објеката, обрати надлежном органу за 
заштиту животне средине ради одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на 
животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09). 
 
 

1. ОДНОС ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ ПЛАНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

(подаци о постојећој планској документацији су саставни део документације Плана) 
 
 
Планови и делови планова обухваћени границом Плана: 
 
Ступањем на снагу овог Плана допуњују се, у границама овог Плана, План детаљне 
регулације стамбеног насеља Остружница – I фаза („Службени лист града Београда“, бр. 
30/07) фекалним колектором Ø 600mm у Савској улици, како је приказано у графичком 
прилогу бр.5 „Синхрон план“ (Р 1:1000). 
 
Саставни део овог Плана су и: 
 
 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
 

1. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА Р 1:1000   
2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА  Р 1:1000   
3. РЕГУЛАЦИОНО - НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН  

СА АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИМ ЕЛАМАНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
 
Р 1:1000   

3.2. ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ   Р1:200   
3.3. ПОДУЖНИ ПРОФИЛИ   Р 1:100/1000 
4. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА СА СМЕРНИЦАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ Р 1:1000   
5. СИНХРОН ПЛАН Р 1:1000   
6. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА КАТЕГОРИЗАЦИЈА ТЕРЕНА Р 1:1000   
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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 приступању Стратешкој процени утицаја на животну средину 
8. а) Извештај о Стратешкој процени утицаја на животну средину 

б) Извештај о учешћу заинтересованих органа и организација и јавности у јавном 
увиду у Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину 

9. Решење о давању сагласности Секретаријата за заштиту животне средине на 
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину  

10. Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради Плана 
11. Извод из Плана генералне регулације  
12. Подаци о постојећој планској документацији  
13. Геолошко-геотехничка документација 

 
 
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
 
1д. Топографски план са границом Плана         Р 1:1000 
2д. Катастарски план са радног оригинала са границом Плана    Р 1:2500 
3д. Катастар водова и подземних инсталација са радног оригинала  

са границом Плана 
        Р 1:1000 

 
 
Овај План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Београда“. 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА 

број: 
 

 


