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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА  
СТЕВАНА БРАКУСА, ВАЉЕВСКЕ И  ТОШЕ ЈОВАНОВИЋА,  

ГРАДСКA ОПШТИНА ЧУКАРИЦА 
 

- Елаборат за рани јавни увид - 
 

 
 

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 
1. УВОД 
 
Изради Плана детаљне регулације подручја између илица Стевана Бракуса, Ваљевске и Тоше 
Јовановића, Граска општина Чукарица (у даљем тексту: План) приступило се на основу 
Одлуке о изради Плана детаљне регулације подручја између илица Стевана 
Бракуса, Ваљевске и Тоше Јовановића, Граска општина Чукарица („Службени лист 
града Београда“, бр.69/17 (у даљем тексту: Одлука) коју је Скупштина града Београда донела 
на седници одржаној 29.06.2017 године, и иницијативе предузећа „SHоping centar – Brdo 
Д.О.О.“ Београд, Улица Стевана Бракуса 8. 
  
Циљ израде Плана детаљне регулације је дефинисање  површина јавне и остале намене, 
саобраћајно и инфраструктурно опремање подручја и утврђивање правила уређења и 
грађења у складу са планираним капацитетима локације  дефинисаним Планом генералне 
регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд 
(целинe I-XIX) ("Службени лист града Београда", бр. 20/16 и 97/16). 
 
 
2. ОБУХВАТ ПЛАНА 
 
У складу са Одлуком обухваћен је део територије градске општине Чукарица између улица: 
Стевана Бракуса, Ваљевске и Тоше Јовановића са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже.  
 
Површина обухваћена Планом детаљне регулације износи око 1,7ha. Коначна граница 
утврдиће се у фази израде и верификације Нацрта плана. 
 
За израду Елабората за рани јавни увид коришћене су следеће подлоге: 
• орто-фото снимак, 
• расположив катстарски план Р 1:1000, 
 
Предложена граница Плана приказана је на свим графичким прилозима овог елабората. 
 
Шире окружење приказано је на графичком прилогу бр.1: "Шира ситуација са границом 
обухвата", Р 1:5000.  
 
 
3. ПЛАНСКЕ УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 
 
Плански основ за израду Плана садржан је у Плану генералне регулације грађевинског 
подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целинe I-XIX) ("Службени 
лист града Београда", бр. 20/16 и 97/16) (у даљем тексту: План генералне регулације), према 
коме су у оквиру предложене границе планиране површине за комерцијалне садржаје.  
Спровођење Плана генералне регулације за обухваћену територију дефинисано је, делом, 
кроз непосредну примену правила грађења и делом кроз спровођење на основу преиспитаног 
плана детаљне регулације (ДУП). 
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Слика 1. Извод из ПГР Београда / Графички прилог 2-4 - "Планиранa намена површина" са катастарском подлогом 
 
Концептуални оквир планирања садржан је у Плану генералне регулације, којим се 
предметно подручје налази у зони пратећих комерцијалних садржаја (зона К4). 
 
Извод из Плана генералне регулацијe je саставни део документације овог Елабората. 
 
 
4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

4.1. Постојећа планска документација 

Планови и делови планова обухваћени границом Плана: 
 
Предметно подручје је покривено Детаљним урбанистичким планом VI Месне заједнице на 
Бановом брду, ( „Службени листа града Београда, бр. 15/84).   

 
Према ДУП-у  на предметном подручју планиран је центар месне заједнице  и надземна 
гаража, као и дечја установа која није реализована.    
 
Планска решења дата овим Планом ће се преиспитати у складу са планираним капацитетима 
локације дефинисаним Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта 
јединице локалне самоуправе – Град Београд (целинe I-XIX) ("Службени лист града 
Београда", бр. 20/16 и 97/16). 
 
Границе наведеног важећег урбанистичког плана и донетих Одлука су саставни део 
документације овог Елабората. 
 
4.2. Постојеће коришћење земљишта 
 
У постојећем стању издвајају се површине за: 

- комерцијалне садржаје,  
- саобраћајне површине, 

 
Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр. 2: „Постојеће 
коришћење земљишта“ Р 1: 1000 
 
Комерцијални садржаји  
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У обухвату плана се налазе постојећи објекти комерцијалних садржаја - тржни центар 
„Станком“ Баново брдо ( банка, теретана, локали, хотел, гаража). Објекти су претежно 
изграђени на регулацији, спратности у распону од П+1 до П+5+Пк.  
 
 
 
 
 

           
Слика 2: 
 

          
Сликe 3 и 4: 
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Слика 5: 

 
 

Зелене површине 
 
У оквиру планског подручја нема јавних зелених површина. Приметно је одсуство линеарног 
зеленила у оквиру саобраћајних површина. 
Зелене површине су, у оквиру блока, заступљене у мањој мери. Присутне су незастрте зелене 
површине према Ваљевској улици као и у северном делу блока, са појединачним солитерним 
стаблима лишћара и четинара као и самониклим јединкама. 
 
Објекти и комплекси јавних служби 
 
У обухвату Плана нису евидентирани постојећи објекти и комплекси јавних служби. 
 

4.3. Постојеће саобраћајне површине  
 
Границом Плана обухваћене су постојеће улице: Стевана Бракуса, Ваљевска и Тоше 
Јовановића које су део секундарне уличне мреже. Ове улице дефинишу предметни блок. За 
поменуте улице је карактеристично да имају тротоаре недовољне ширине. Преко Ваљевске 
улице предметни простор остварује везу са примарном уличном мрежом, односно  Улицом 
Ендија Ворхола (ранији назив: Лазаревачки друм (магистрална саобраћајница) и Пожешком 
(улица првог реда). 
Предметна локација је опслужена линијама аутобуског и трамвајског подсистема ЈГПП-а чија 
возила саобраћају Пожешком улицом као и аутобуским подсистемом ЈГПП-а чија возила 
саобраћају Улицом Ендија Ворхола. 
У постојећем стању, у зони раскрснице улилца Тоше Јовановића и Ваљевске изграђена је 
надземна гаража. Улаз у гаражу је из Улице Тоше Јовановића.  
Услед недовољног броја паркинг места, осим на регуларно обележеним паркинг местима, 
паркирање возила се обавља и на свим осталим расположивим површинама. 
 



5 

 

 
Слике 6: 

 
4.4. Постојеће површине за инфраструктурне објекте и комплексе  
 
Водоводна мрежа и објекти 
 
По свом висинском положају територија обухваћена границом Плана припада првој висинској 
зони водоснабдевања града Београда. У околним улицама се налазе цевоводи прве висинске 
зоне В1Ø150.   
 
Канализациона мрежа и објекти 
 
Подручје предметног плана припада Централном канализационом систему, који се каналише 
по сепарационом начину одвођења атмосферских и употребљених вода. 
 
У оквиру постојећих улица је изграђена градска канализација.  
 
Електроенергетска мрежа и објекти 
 
За потребе напајања постојећих потрошача електричном енергијом изграђенa је ТС 10/0,4 kV 
са одговарајућом мрежом водова 10 kV и 1 kV. Мрежа поменутих водова изграђена је 
подземно.  
 
Телекомуникациона мрежа и објекти 
 
Предметно подручје припада кабловском подручју аутоматске телефонске централе (АТЦ) 
"Чукарица". Приступна телекомуникациона (ТК) мрежа изведена је кабловима постављеним 
слободно у земљу или у ТК канализацију, а претплатници су преко спољашњих односно 
унутрашњих извода повезани са дистрибутивном мрежом. У оквиру границе предметног 
Плана налазе се ИС "Станком" и постојећи оптички каблови.  
 
Топловодна мрежа и објекти 
 
У оквиру границе обухвата делом је изведенa топловодна мрежа са које је већина потрошача 
прикључена на даљински систем грејања. 
 
Гасоводна мрежа и постројења 
 
У оквиру границе обухвата делом је изведенa дистрибутивна полиетиленска гасоводна мрежа 
са које су поједини потрошачи гасификовани. 
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4.5. Инжењерскогеолошки услови 
 
У грађи предметног простора учествују седиментне творевине доње креде и квартара. 
Дебљине, као и вертикални и бочни односи, углавном су последица постојећег кредног 
палеорељефа и то се осећа готово до најмлађих седиментних творевина. Квартарни 
седименти су веома неуједначене дебљине, од 2-15м, и прекривају старије седименте на 
целом подручју. Према условима настанка издвојени су следећи генетски типови: 
делувијално-пролувијалне наслаге, терасни седименти ''Савске терасе'', делувијалне и еолске 
наслаге и насуто тло. Основу терена чине кредни лапорци, глинци, пешчари и конгломерати. 
Ниво подземне воде није констатован, локално се јавља сезонска издан на дубини од 3-5м. 
 
Према инжењерскогеолошкој рејонизацији дефинисаној за потребе ПГР-а Београда 
истражни простор припада Региону А који обухвата побрђа између Саве и Дунава, односно 
инжењерскогеолошким рејонима IА1 и IIА2.  
 
РЕЈОН IА1 - повољан терен за урбанизацију. Овај рејон обухвата стабилне терене са нивоом 
подземне воде на дубини од преко 5м. Са инжењерскогеолошког аспекта овакви терени су 
оцењени као најпогоднији за урбанизацију (становање, инфраструктура, саобраћај), без 
ограничења у коришћењу, а уз уважавање локалних инжењерскогеолошких карактеристика 
терена: 

• Лесоидни седименти су осетљиви на накнадна провлажавања што може узроковати 
знатна слегања терена и оштећења на објектима. 

• Сва засецања и укопавања терена дубља од 2м морају се штитити одговарајућим 
подградама. 

• Приликом планирања подземних етажа водити рачуна о дубини до чврстих 
седимената (конгломерати, лапорци, глинци) у којима се ископ отежано обавља. 
 

РЕЈОН IIА2 - условно повољан терен за урбанизацију. Инжењерскогеолошка својства ових 
терена условљавају извесна ограничења при урбанизацији простора. Овај рејон обухвата: 
терене нагиба 5-10о, локално и вертикалне, терене са нивоом подземне воде мањим од 5м и 
условно стабилне терене. 
Коришћење ових терена за урбанизацију условљава нивелационо прилагођавање природним 
условима, превентивне геотехничке мере заштите стабилности ископа и природних падина, 
контролисано дренирање подземних вода. 
 
У даљој фази планирања неопходно је извршити детаљна геолошка истраживања терена у 
складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (''Службени гласник РС'' бр. 
101/15).  
 
 
5. ЗАШТИТА,  ПОТЕНЦИЈАЛИ ПРОСТОРА И ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА ИЗГРАДЊЕ 
 
Заштита простора и основна ограничења у планирању обухваћеног подручја, на која ће се 
посебна пажња обратити у фази израде Нацрта плана и дефинисања планског решења у 
складу са условима надлежних институција су:  
 

• Добра транзитна позиција између  јаких саобраћајница (магистралне саобраћајнице 
Ендија Ворхола и Пожешке улице I ранга)  

• Положај у релативно мирном делу градске четврти.  
• Покривеност саобраћајном и комуналном инфраструктуром 
• Обезбеђен свакодневни јавни превоз грађана. 
• Могућност развоја нових најсавременијих просторних структура. 
• Ефикасније коришћење грађевинског земљишта 
• Постојање различитих функционалних садржаја у окружењу (пословање, 

угоститељство, култура, образовање, спорт и рекреација) 
• Близина квалитетних услуга у оквиру јавног сервиса (Општина, МУП, пошта) 
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• Близина атрактивних садржаја у непосредном окружењу (Ада Циганлија, Кошутњак, 
Пионирски парк) 

• Висок удео активног становништва 
• Спора урбана обнова, реконструкција и трансформација,  
• Ограничене просторне могућности ширења,  
• Неусаглашеност са планском документацијом 
• Неправилна парцелација 
• Постојећа изграђеност у нескладу са наменом  

 
За предметни план Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове је донео Решење о 
неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину, IX-03 бр.350.14-21/17, 
дана 28.08.2017.године. „Службеном листу града Београда“, бр. 27/17. 
 

 
6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
Циљ израде Плана детаљне регулације је дефинисање површина јавне и остале намене, 
саобраћајно и инфраструктурно опремање подручја и утврђивање правила уређења и 
грађења у складу са планираним капацитетима локације  дефинисаним Планом генералне 
регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд 
(целинe I-XIX) ("Службени лист града Београда", бр. 20/16 и 97/16). 
 
 
7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 
 
7.1. Планирана претежна намена површина 
 
Концептуални оквир планирања садржан је у ПГР за град Београд, којим се предметно 
подручје налази у зони комерцијалних садржаја. 
 
Предложене планиране намене површина су: 
 
Површине јавне намене: 

 саобраћајне површине, 
 

Површине осталих намена: 
 површине за комерцијалне садржаје 

 
Предложене планиране намене површина приказане су на графичком прилогу бр. 3: „Предлог 
планиране намене површина“ Р 1 : 1000 
 
7.1.1.  Површине јавне намене 
  
Планиране површине за објекте и комплексе јавних служби 
 
Планом нису планиране површине за јавне службе, јавне објекте и комплексе.  
 
Планиране саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом 
 

Планиране јавне саобраћајне површине 
 
Плански основ планиране саобраћајне мреже представља План генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I – XIX) 
("Службени лист града Београда", бр. 20/16 и 67/16), (у даљем тексту План генералне 
регулације), као и Детаљни урбанистички план VI месне заједнице на Бановом Брду („Сл. 
лист града Београда“, бр. 15/84) (у даљем тексту ДУП). 
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Улице Стевана Бракуса, Ваљевска и Тоше Јовановића у планираном стању остају део 
секундарне мреже саобраћајница. 
 
У оквиру одговарајућег графичког прилога приказане су регулације ових улица и то: 
Стевана Бракуса и Тоше Јовановића на основу аналитчко-геодетских елемената из наведеног 
ДУП-а, а Ваљевска улица на основу постојећег стања. 
 
Елементи ситуационог плана, подужног профила и попречни профили биће прецизно 
дефинисани у фази израде Нацрта плана. 
 
Развој јавног градског превоза путника овог подручја, планираће се у складу са развојним 
плановима Дирекције за јавни превоз. Доминантну улогу у опслузи имаће и даље аутобуски и 
трамвајски подсистем јавног превоза. 
 
За планиране садржаје потребно је обезбедити потребан број паркинг места у складу са 
нормативима из Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе - град Београд („Службени лист града Београда“, број 20/16, 97/16) у 
оквиру припадајуће парцеле и делом на планираним паркинзима за подужно паркирање у 
оквиру Улице Тоше Јовановића.  
 

Водоводна мрежа и објекти 
 
Трасе водоводне мреже водити јавним површинама. Минимални пречник водоводне мреже је 
Ø150 
 
Објекте прикључити на уличну водоводну мрежу у складу према условима ЈКП „Београдски 
водовод и канализација“.  
 

Канализациона мрежа и објекти 
 
Трасе канализационе мреже водити јавним површинама. Минимални пречник градске 
атмосферске канализације је Ø300 а фекалне Ø250.  
 
Објекте прикључити на постојећу канализациону мрежу у складу према условима ЈКП 
„Београдски водовод и канализација“.  
 

Електроенергетска мрежа и објекти 
 
Уколико се при изградњи планираних објеката угрожавају постојећи електроенергетски 
водови 10 kV и 1 kV, потребно их је изместити. 
Напајање планираних потрошача биће оријентисано на постојећу или планирану 
електроенергетску мрежу односно трафостаницу, што ће се дефинисати кроз даљу сарадњу 
са "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈОМ" у току израде Нацрта плана.  
 

Телекомуникациона мрежа и објекти 
У циљу једноставнијег решавања потреба за новим прикључцима као и преласка на нове 
технологије потребно је предвидети приступ  свим постојећим и планираним објектима  
путем ТК канализације. 
Уколико се при изградњи планираних објеката угрожавају постојећи ТК објекти (ТК 
канализација, ТК окна и ТК каблови), потребно их је изместити. 
Прикључење планираних телекомуникационих корисника биће дефинисано кроз даљу 
сарадњу са Предузећем за телекомуникације "Телеком Србија" у току израде Нацрта плана.  
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Топловодна мрежа и објекти 
 
Планирати ширење, повезивање и даљу изградњу топловодне мреже. 
 

Гасоводна мрежа и постројења 
 
Планирати ширење, повезивање и даљу изградњу гасоводне мреже. 
 
7.1.2. Површине остале намене 
 
Планиране комерцијалне зоне и градски центри 
 
Постојећи тржни центар је отвореног типа са концептом базара и није садржајно и обликовно 
заокружен тј. гаража која је изграђена у јужном делу блока је пренамењена у комерцијални 
простор (локале).  С обзиром на постојећу денивелацију терена потребна  је трансформација 
блока и евентуална замена објеката,  који би у подземним етажама садржавали паркинг 
простор а у надземним комерцијалне садржаје.  
 
Према Плану генералне регулације на предметном подручју планиране су површине за 
пратеће комерцијалне садржаје зона К4 спратности П+2. С обзиром да у потојећем стању се 
налазе објекти спратности до П+5+Пк овим планом се предлаже трансформација блока 
комерцијални садржаји у зони више спратности типа  К1  спратности П+4+Пк - П+8+Пк. 
 
 
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  У ЗОНИ КОМЕРЦИЈАЛНИХ САДРЖАЈА У ЗОНИ 

ВИШЕ СПРАТНОСТИ  (К1) 

основна намена површина • комерцијални садржаји  

компатибилност намене • са комерцијалним садржајима су компатибилни комплекси јавних 
служби, верски комплекси, као и остале компатибилне намене у 
складу са Табелом ,,Компатибилност намена“ у поглављу 5. 
Планирана намена површина, тачка 5.1. 

• на парцели се може градити и само вишеспратна колективна 
гаража  

• однос основне и компатибилне намене је дефинисан у односу мин. 
51% : макс. 49%  

• општа правила и параметри за све намене у зони су исти 

индекс заузетости парцеле • индекс заузетости („З“) на парцели је  до 70%  
• индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% 

индекс изграђености 
парцеле 

• индекс изграђености („И“) на парцели је  до 3.5 

• индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% 

висина објекта • максимална висина венца објекта је 19 - 32.0m (максимална 
висина слемена објекта је 23.5 - 37.0m), што дефинише 
оријентациону планирану спратност П+4+Пк - П+8+Пк. 

Максимална висина објеката (у односу на ширину улице): 
• у постојећим изграђеним блоковима 1.5 ширина улице 
• у новим блоковима 1.0 ширина улице 
• уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, 

меродавно је растојање између грађевинских линија 

услови за слободне и зелене 
површине 

• проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 30% 
• минимални проценат зелених површина у директном контакту са 

тлом (без подземних објеката и/или делова одземних објеката) 
износи 10% 

решење паркирања • паркирање решити на парцели изградњом гараже или на 
отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према 
нормативима дефинисаним у поглављу 3.1.1 Правила грађења 
саобраћајне мреже 

минимални степен 

опремљености комуналном 
инфраструктуром  

• нови објекат мора имати прикључак на водоводну и 
канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону 
мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни 
извор енергије 
 

заштита културног наслеђа • све интервенције на културним добрима и добрима под 
претходном заштитом се дефинишу у складу са условима 
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надлежне институције за заштиту споменика културе. 

 
 
 
7.3. Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране БРГП 
 
 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
постојеће 

(ha) 
% 

планирано 

(ha) 
% 

површине комерцијалних садржаја 1ha  1ha  

саобраћајне површине 0,7 ha  0,7 ha  

УКУПНО 1,7hа 100% 1,7hа 100% 

Табела биланса предложених намена површина (оријентационо) 
 

 

  
ПОСТОЈЕћЕ 

(оријентационо) 

УКУПНО ПЛАНИРАНО 
(пост.+ново) 

(оријентационо) 

површина плана 1,7hа 1,7hа 

БРГП комерцијалних садржаја 19700m2 35000m2 

БРГП укупно 19700 m2 35000m2 

бр. локала 328 583 

бр. запослених 328 583 

Табела процењене планиране БРГП       

 
 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПЛАН ВИШЕГ РЕДА 

Намена Зона 

"И"  /  "З"                                      
индекс 
изграђ. 

/ 
заузетост
и парцеле 

"С"  макс.  
спратност 

/ "Н"  
макс. 

висина 

мин. % 
зелених  
површин

а 

"И"                                     
макс.  

индекс 
изграђенос
ти парцеле 

 

"З"                                      
макс. 

индекс 
заузетост
и парцеле 

"С"  
макс.  

спратнос
т 

мин. % 
зелених  
површин

а 

Површине за 
комерц. садржаје 

К1 3,5/ 70 П+4 -
П+8+Пк/ 

32м 

30 3,5 70 П+8+Пк 30 

Табела предложених основних урбанистичких параметара и параметара ПГРа 

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

- Повећање атрактивности подручја,  
- Урбо-економска обнова, реконструкција и трансформација предметног подручја 

коју покреће додатна или нова изградња на овом подручју. 
- Рационалније коришћење земљишта и смањење негативних утицаја на животну 

средину применом енергетски ефикасне изградње. 
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Саставни део Елабората за рани јавни увид су и: 
 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ  
 

1. ШИРА СИТУАЦИЈА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА     Р 1: 5000 
2.  ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА     Р 1: 1000 
3.  ПРЕДЛОГ ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА    Р 1: 1000 
 

 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

1. Одлука о изради Плана детаљне регулације 
2. Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину 
3. Извод из ПГР грађевинског подручја седишта јединице локалне 

самоуправе – град Београд (целине I – XIX) 
4. Извод из важећег ДУП-а      
5. Подаци о постојећој планској документацији 

 

 


