
1 
 

  ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
ДЕЛА БЛОКА СЕВЕРНО ОД ВИНОГРАДСКЕ УЛИЦЕ 

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД 
 

- Елаборат за рани јавни увид – 
 
 

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 

1. УВОД 
Изради плана детаљне регулације дела блока северно од Војовођанске улице, 
приступило се на основу: 
 Одлуке о изради плана детаљне регулације дела блока северно од Виноградске 

улице, градска општина Нови Београд ("Службени лист града Београда", 
бр.67/18). 
 

Циљ израде Плана је дефинисање површина јавне намене и правила уређења и 
грађења предметног простора, односно потреба и могућности нове изградње у оквиру 
површина остале намен у складу са постојећим стањем, оствареним просторним 
вредностима и капацитетима, потребним капацитетима објеката јавних служби, 
мрежом саобраћајница и инфраструктурних коридора, и геоморфолошким 
карактеристикама терена. 

2. ОБУХВАТ ПЛАНА 

У складу са Одлуком обухваћен је део територије градске општине Нови Београд, 
северно од улице Виноградска унутар блока који чине улице: Виноградска, Сурчинска 
и лесни одсек. Граница Плана је у складу са Одлуком о изради плана постављена: 

- са источне стране на регулаци улице Сурчинкса дефинисане као саобраћајница 
Т-6 Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) ("Службени лист града 
Београда", бр.20/16, 97/16). 

- са јужне стране на границу Плана детаљне регулације подручја уз Виноградску 
улицу са саобраћајном везом до Аутопутске обилазнице, градске општине Нови 
Београд и Сурчин  који је у изради 

- са западне стране на граници катастарских парцела 4493 и 4488 КО Нови 
Београд 

- са северне стране границом платоа лесног одсека у Плану генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд 
(целине I-XIX) ("Службени лист града Београда", бр.20/16, 97/16) означеном 
као остале зелене површине.  

 
Површина обухваћена Планом детаљне регулације износи око 8,4ha. Коначна граница 
утврдиће се у фази израде и верификације Нацрта плана.  
 
За израду елабората за рани јавни увид коришћен је орто-фото снимак. 
 
Предложена граница Плана приказана је на графичким прилозима овог елабората. 
 
Шире окружење приказано је на графичком прилогу бр. 1: „Шира ситуација са 
границом Плана на орто-фото снимку''   
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3. ПЛАНСКЕ УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 
 
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). Подручје Плана припада 
целини ХI – Аеродром, Зона Аутопут, Сурчин. 
 

 
Слика бр.1: Извод из графичког прилога - "Планиранa намена површина"  
 
Према ПГР Београда површине у оквиру границе плана намењене су: 
 
површинама јавне намене: 

- мрежа саобраћајница 

површинама осталих намена за: 
− становање  
− мешовите градске центре  
− остале зелене површине 

 
Намене дефинисане графичким прилогом ''Планирана намена површина'' представљају 
претежну, доминантну намену на том простору.  
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Слика бр.2: Извод из графичког прилога - "''Подела на зоне са истим правилима грађења "  
 
Према графичком прилогу ,,Подела на зоне са истим правилима грађења'', у оквиру 
плана заступљено је: 

- породично становање типа: С4  
- мешовите градски центри типа: М6 
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4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 

4.1. Постојећа планска документација 
 
Подручје у обухвату овог плана претходно није разрађивано урбанистичким 
плановима. 
  
 
 
4.2. Постојеће коришћење земљишта 
 
У постојећем стању издвајају се површине за: 

− становање,  
− саобраћајне површине, 
− зелене површине површине. 

 
 

  
Слика бр.3: Ортофото снимак преузет са веб локације Google earth 
 
Површине за становање 
 
Блок у оквиру кога се налазе површине у обухвату плана изграђен је претежно 
објектима породичног становања, различите старости и бонитета. Посттоји мањи број 
објекат авишепородичног становања. Спратност објеката је од П до П+2. Објекти су 
постављени ка регулацији улице Виноградса док је унутрашњост парцела претежно 
неизграђена 
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Слике бр.5 и 6: Објекти колективног становања  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слике бр.7 и 8: Објекти индивидуалног становања  

Зелене површине 
На лесном одсеку дуж Виноградске улице доминантни тип зеленила је вегетација на 
приватним парцелама. Планско подручје обухвата део савског одсека, у готово 
континуалном зеленом коридору који се простире изнад изгађених објеката у 
Виноградској улици.  
Зеленило у оквиру окућница представља највећи део зеленог фонда лесног одсека. 
Управо је ово зеленило један од елемената природе које простору даје 
карактеристичну слику и унапређују еколошке услове животне средине. Присутна 
вегетација је разнородна: остаци некадашњих воћњака, винограда и ратарских 
култура, солитерна стабла украсних четинара и лишћара. Ретки су појединачни 
примерци високог бонитета, на територији нема заштићених врста. Највећи значај 
постојећег зеленила је његова заштитна улога у ублажавању и спречавању процеса 
природне, геолошке ерозије. 
 

 
Слика бр.7: зеленe површина на лесном одсеку изнад Виноградске улице 
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Слика бр.8: зеленe површина изнад изграђених објеката у Виноградској улице 

 

 
Слика бр.9: остаци винограда и воћњака изнад Виноградске улице 

 
У оквиру регулације саобраћајнице нема дрвореда, присутна су појединачна стабла у 
травним баштицама испред дворишта. 
 

Објекти и комплекси јавних служби 

У оквиру планског подручја нема објеката и комплекса јавних служби.  
 
Предшколске установе 
У близини блока, на удаљености око 500 - 1000 m, налазе се: 

- КДУ ,,Драган Лаковић'' 
- КДУ ,,Исток'' 

 
Осим поменутих, на удаљености од око 1000 m планирана је изградња 3 нове КДУ. 
 
Основне школе 
На удаљености око 500 - 1000 m налазе се: 

- Основна школа ,,Милан Ракић''  
- Основна школа ,,Јован Стерија Поповић''  
- Основна школа ,,Књегиња Милица''  

 
Осим поменутих, на удаљености од око 1000 m планирана је изградња једне школе. 
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Објекти здравствене заштите 
Становници овог дела града потребе из области здравствене и социјалне заштите 
задовољавају у оквиру Дома здравља Нови Београд На удаљености од 1000m од 
подручја у обухвату плана, у Улици Војвођанска, налази се амбуланта. 
Потребе за планирањем и организовањем објеката и комплекса јавних служби 
дефинисаће се према условима надлежних институција у фази изрде нацрта плана 

 

4.3. Постојеће саобраћајне површине  

У постојећем стању у оквиру границе Плана нема саобраћајница примарне уличне 
мреже.  
 
Границом Плана обухваћен је део постојеће Виноградске улице која је у постојећем 
кружном току повезана са улицама Војвођанском, Виноградском и др Ивана Рибара. 
Улица Виноградска у постојећем стању нема дефинисану уличну регулацију. Постојећи 
коловоз је у врло лошем стању. Тротоари су само делимично изведени и променљиве 
су ширине а испред извесног броја објеката појављују се и зелене површине имеђу 
коловоза и тротоара. 
 
Предметни простор је опслужен линијама ЈГПП. Линије аутобуског подсистема 
саобраћају Улицом Виноградском.  

У постојећем стању, изграђени објекти дуж Виноградске улице своје потребе за 
паркирањем возила задовољавају у оквиру припадајућих парцела и делимично на 
тротоарима односно банкинама дуж улице. 
 
 
Телекомуникациона мрежа и објекти 

Предметно подручје, у оквиру границе Плана, припада кабловском подручју Истуреног 
степена (ИС) „Ледине“ и аутоматске телефонске централе (АТЦ) „Бежанија“.  

 

Топло водна мрежа и објекти 

У оквиру границе обухвата нема изведене топловодне мреже и објеката.  

 
 
Гасоводна мрежа и објекти 

У оквиру границе обухвата нема изведених елемената гасоводне мреже и објеката.  

 

Водоводна мрежа и објекти 

Локација Плана налази се на границе шире зоне санитарне заштите Београдског 
водоизворишта (зона III) која пролази Виноградском улицом а дефинисана је: 
- Решењем о одређивању зона санитарне заштите на административној територији 

гарада београда за изворишта подземних и површинских вода које служе за 
водоснабдевање града Београда (Министарство здравља Републике Србије, бр. 
530-01-4812014-10 од 01.08.2014.).  

- Правилником о начину одређивања и одржавању зона санитарне заштите 
изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС“, бр. 92/08).  
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Предметни план по свом висинском положају припада првој висинској зони 
снабдевања водом града Београда, са изграђеном дистрибутивном водоводном 
мрежом у ободним улицама – Ø200 mm у улици Т-6 и Ø100 mm у Виноградској.  
 
Канализациона мрежа и објекти 
 
Предметна локација припада територији Централног градског канализационог система, 
сливу КЦС „Галовица“, делу на коме је заснован сепарациони систем каналисања 
атмосферских и употребљених вода. КЦС „Галовица“ ради као двојна – прихвата и 
употребљене и атмосферске воде. У зони раскрснице улица Војвођанска и Др Ивана 
Рибара изграђена је мрежа атмосферске и фекалне канализације – кишни канали 
∅500-∅800-∅1100 mm, фекални ∅300 mm који долази из правца насеља Ледине. 
Атмосферске и употребљене воде гравитирају ка двојном колектору у блоку 45 
(АК1500 mm + ФК140/160 cm) који их одводи до КЦС „Галовица“. 

 
4.5. Инжењерскогеолошки услови 
 
Према инжењерскогеолошкој рејонизацији дефинисаној за потребе претходне 
урбанистичке документације, простор у обухвату границе плана спада у условно 
повољне за изградњу. Чине га органске глине и прашинаст песак.  

У даљој фази планирања неопходно је извршити детаљна геолошка истраживања 
терена у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (''Службени 
гласник РС'' 101/15). 

 

5. ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА 

Терен у обухвата границе плана је претежно раван. Са северне стране, терен је 
заталасан израженом денивелацијом од око 20 m. 

Плато на нижој коти је делимично изграђен породичним стамбеним објектима 
спратности од П до П+2. На нагнутом делу терену налази се високо растиње које га 
стабилише. На овом делу нема објеката. У непосредном окружењу, на вишој коти 
одсека изграђени су породични стамбени објекти претежне спратности П+1.  

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:  

− утврдити карактеристике будуће изградње у складу са геолошким и 
морфолошким особинама терена, а на основу истражних геолошких радова који 
ће се извршити у фази израде Нацрта плана; 

− утврдити параметре и волимен нове изградње у складу са постојећим 
стамбеним фондом;  

− утврдити могућност изградње у односу на постојеће електроенергетске водове 
као и њихов третман. 
 

 

6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

Овим планом се одређују и разграничавају јавне површине од површина друге намене, 
одређује намена и начин коришћења земљишта, техничка и нивелациона решења и 
правила регулације и парцелације.  
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Циљеви израде плана су да се:  

− дефинише јавни интерес и дају правила уређења простора; 
− дефинишу планиране саобраћајне матрице у складу са потребама постојећих и 

планираних објеката и комплекса; 
− унапреде постојеће зелене и слободне површине;  
− утврде мере заштите животне средине и 
− унапреде начини коришћења и повећају капацитети изградње. 

 
 
 
  
7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 

 

7.1. Планирана претежна намена површина 

Претежна намена површина је становање. Источна страна блока, ка улици Т6 
планирана се претежно за мешовите градске центре.  

Предложене планиране намене површина су: 

Површине јавне намене: 

− саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом. 
 
Површине остале намене: 

- становање 
- мешовити градски центри 
- остале зелене површине. 

 
 
7.1.1.  ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

7.1.1.1. Саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом 

 
Према планираној категоризацији уличне мреже у 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), у оквиру 
границе Плана нема планираних саобраћајница примарне уличне мреже. 
 
У контактном подручју, јужна граница овог Плана, се наслања на   План детаљне 
регулације подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до аутопутске 
обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин – II фаза –саобраћајна веза 
Улица Војвођанске и Јурија Гагарина са Аутопутском обилазницом. Који је у фази 
израде по Одлуци о изради Планa детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу, 
са саобраћајном везом до аутопутске обилазнице, градске општине Нови Београд и 
Сурчин (''Службени лист града Београда'' бр.77/16). 
 
Источна граница Плана се наслања на планирану саобраћајницу Т-6 дефинисану 
Планом генералне регулације.  
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Концепт уличне мреже заснива се на ПГР-у Београда. У складу са тиме планирани 
коридор Магистралнe саобраћајнице Нови Београд – Сурчин од петље „Сурчин“ пружа 
се дуж неизгађеног подручја и везује на саобраћајну мрежу на Новом Београду преко 
два крака. Први крак је у продужетку Улице Војвођанске, односно делом трасе 
постојеће Виноградске улице. 
 
Траса и елементи поменуте магистралне саобраћајнице планирани су у складу са 
Идејним пројектом са студијом оправданости Аутопута Е-763 Београд-Јужни Јадран 
(трасом по левој обали реке Саве), деоница Градска магистрална саобраћајница  Нови 
Београд - Сурчин (у даљем тексту: Идејни пројекат). Према Идејном пројекту и 
наведеном контактном плану који је у изради планирано је: 

• превезивање Виноградске улице  Улицом Нова 2 на магистралну саобраћајницу 
Нови Београд – Сурчин, 

• дефинисање дела Виноградске улице у дужини од око 120m као приступне 
двосмерне саобраћајнице са окретницом како би постојећи и планирани објекти 
на северној страни Виноградске имали излаз на саобраћајну површину.  

 
У складу са горе наведеним саобраћајно решење овог Плана потребно је уклопити у 
планирано решење Магистралне саобраћајнице Нови Београд - Сурчин, као и у 
постојеће стање Виноградске улице на западној граници Плана. 
 
Улица Виноградска је део секундарне мреже саобраћајници и по својој функцији у 
мрежи планирана је као сабирна улица. Попречни профил планирати са коловозом 
ширине минимално 6.0m. Остале елементе профила: тротоаре и ивично зеленило, 
кроз  израду Нацрта плана  дефинисати у складу са планираним наменама и на основу 
расположивог простора. 
 
Елементе ситуационог и нивелационог плана, начин одводњавања, и остале потеребне 
елементе планираних саобраћајница дефинисати у даљој фази израде на основу 
топографског плана. 
 
---------- 
 
Опслуженост овог простора јавним градским превозом путника биће планирана у 
складу са развојним плановима Секретаријата за јавни превоз. 
 
За планиране садржаје потребно је обезбедити потребан број паркинг места у оквиру 
припадајуће парцеле на основу важећих норматива.  
 

Водоводна мрежа и објекти 

У оквиру планиране Градске магистралне саобраћајнице Нови Београд-Сурчин, 
обострано су планирани дистрибутивни цевоводи димезија Ø150 mm. 
За уредно снабдевање водом корисника, потребно је у границама плана: 

- постојећу водоводну мрежу ускладити са саобраћајним решењем и планираним 
наменама и по потреби локално је изместити у јавну површину, 

- постојећу водоводну мрежу нестандарних димензија реконтруисати у складу са 
важећим стандардима и прописима Београдског водовода на пречник мин. Ø150 
mm, 

- за потребе нових корисника планирати изградњу водоводне мреже димензија мин. 
Ø150 mm. 
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Канализациона мрежа и објекти 
 
У оквиру планиране Градске магистралне саобраћајнице Нови Београд-Сурчин, 
обострано су планирани цевоводи атмосферске канализације са изливом у Дудовски 
канал. Ова планирана саобраћајница нивелационо је нижа од улице Др Ивана Рибара, 
тако да постојећи атмосферски канали у тој улици не могу бити реципијент 
атмосферских вода са територије Плана. 

• Концептом развоја београдског канализационог система и ПГР-ом Београда („Службени 
лист града Београда“, бр. 20/16), имајући у виду низак терен, за потребе одвођења 
фекалних вода до постојећег реципијента у улици Др. Ивана Рибара планирана је 
фекална црпна станица „Виноградска“. За наведену црпну станицу и систем цевне 
канализације који прихвата потребно је урадити План детаљне регулације. 
За уредно одвођење употребљених и атмосферских вода, потребно је у границама 
плана: 

- постојећу канализациону мрежу нестандарних димензија реконтруисати у складу 
са важећим стандардима и прописима Београдске канализације, 

- постојећој канализационој мрежи која остаје у функцији градског система, мора се 
обезбедити приступ возилима надлежне комуналне куће у сваком тренутку за 
потребе текућег одржавања, на местима шатхова не смеју се планирати паркиг 
места, 

- постојећу канализациону мрежу ускладити са саобраћајним решењем и 
планираним наменама и по потреби локално је изместити у јавну површину, 

- планирати изградњу канализационе мреже за потребе нових корисника, 
минимални пречник нове канализације за атмосферске воде мора бити мин. Ø300 
mm а за употребљене мин. Ø250 mm.  

 
Топловодна мрежа 

Планира се топлификација предметног обухвата из правца Улице Др. Ивана Рибара. 
 
Прикључење планираних корисника на топловодну мрежу биће дефинисано кроз даљу 
сарадњу са ЈКП „Београдске електране“ у току израде Нацрта плана. 

 
Гасоводна мрежа и објекти 
 
Планира се гасификација површина у обухвату плана из правца Сурчинске и 
Војвођанске Улице. 
 
Прикључење планираних корисника на гасоводну мрежу биће дефинисано кроз даљу 
сарадњу са ЈКП „Србија гас“ у току израде Нацрта плана. 

 
Електроенергетска мрежа и објекти 

Објекти и мрежа напонског нивоа 220 kV и 110 kV 
 
У складу са Законом о енергетици („Сл. гласник РС“ бр.145/2014), заштитни појас 
надземних водова (далековода) 220kV је 30m са обе стране вода мерено од  крајњег 
фазног проводника,  заштитни појас надземних водова (далековода) 110kV је 25m са 
обе стране вода мерено од  крајњег фазног проводника. 
Свака градња испод и у близини надземних водова (далековода) условљена је 
„Правилником о техничкиим нормативима за изградњу надземних електроенергетских 
водова називног напона од 1 kV до 400 kV“ („Сл. лист СФРЈ“, бр. 65/88). За добијање 
сагласности за градњу објеката испод и у близини надземног вода чији je власник 
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„Електромрежа Србије”, потребна је сагласност поменутог власника. Сагласност се 
даје на Елаборат у коме се даје тачан однос предметног далековода и објекта који ће 
се градити, уз задовољење „Правилника о техничкиим нормативима за изградњу 
надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV" ("Сл. лист 
СФРЈ", бр. 65/88).  
Елаборатом ће бити дефинисани услови градње саобраћајница у зони далековода као 
и став према постојећим објектима и објектима који се граде. 
 
Објекти и мрежа напонског нивоа 10, 1 kV и ЈО 
 
За снабдевање планираних објеката електричном енергијом изградити потребан број 
ТС 10/0,4 kV, у склопу планираног објекта или као слободностојећи објекат. 
Планиране ТС 10/0,4 kV прикључити, по принципу „улаз-излаз“ на планиране и 
постојеће водове 10 kV. Од планираних ТС 10/0,4 kV изградити 1 kV мрежу и мрежу 
JO. Планирану електроенергетску мрежу водова 10 kV и 1 kV реализовати подземно у 
рову дубине 0,8 m и потребне ширине у склопу саобраћајних и слободних површина. 
Напајање планираних ТС 10/0,4 kV биђе оријентисано на постојећу ТС 35/10 kV 
„Бежанија“ или планирану ТС 35/10 kV „Ледине“ у зависности од планираног 
једновременог оптерећења предметног подручја, што ће се дефинисати кроз даљу 
сарадњу са ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд у току израде Нацрта плана. 
Уколико се при извођењу радова угрожавају постојећи електроенегетски водови 
потребно их је изместити или заштитити.  
 
Телекомуникациона мрежа и објекти 

У циљу једноставнијег решавања потреба за новим тк прикључцима, као и преласка на 
нове технологије, приступ свим објектима планира се путем тк канализације. У том 
смислу, дуж свих саобраћајница у тротоарском простору планирају се трасе за 
полагање дистрибутивне тк канализације. За планиране објекте становања приступну 
тк мрежу реализовати FTTB (полагањем оптичког кабла до објекта – енгл. Fiber To The 
Building) технологијом монтажом IP (на бази интернет протокола – енгл. Internet 
Protocol) тк уређаја или GPON (гигабитна пасивна оптичка мрежа – енгл. Gigabit Passive 
Optical Network) технологијом у топологији FTTH (полагањем оптичког кабла до куће – 
енгл. Fiber To The Home) који се са централном концентрацијом повезују коришћењем 
оптичких каблова. Прикључење планираних тк корисника планира се на матичну АТЦ, 
посредством постојећих и планираних тк концентрација.  Уколико се при извођењу 
радова угрожавају постојећи тк објекти, потребно је извршити њихову заштититу или 
измештање.  

Прикључење планираних тк корисника биће дефинисано кроз даљу сарадњу са 
телекомуникационим оператором „Телеком Србија“ а.д. у току израде Нацрта плана. 

 

Зелене површине 

Јавне зелене површине планирају се у оквиру саобраћајница, односно формирање 
линијског зеленила биће усклађено са трасама инфраструктурних коридора. 
 
На површинама остале намене, зелене површине у директном контакту са тлом 
заузимају: 
 у оквиру породичног становања типа С4 мин. 20% површине парцеле  
 у оквиру мешовитих градских центара типа М6 мин. 15% површине парцеле.  

Планира се озелењавање отворених паркинга. 
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Постојеће зеленило на косинама лесног одсека се задржава и унапређује да би 
одржало своју заштитну улогу. 
 
 

7.1.1.2. Објекти и комплекси јавних служби. 

 
Општа правила уређења и грађења 

Сва правила и нормативи за изградњу објеката и комплекса јавних служби дефинисаће 
се у фази израде Нацрта плана у складу са условима надлежних институција. 

 
7.1.2. ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање  

Зона С4 

Породично становање за које се осим изградње нових објеката на неизграђеним 
површинама планира замена постојећих објеката, или њихова доградња до 
планираних капацитета. 
 
Мешовити градски центри 

Зона М6 

Дуж Сурчинског пута (Т6) планира се изградња објекта мешовите намене 
(комерцијалне делатнпости са становањем).   
 

7.1.3. Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране  
БРГП 

НАМЕНА ПОВРШИНА постојеће 
(ha) % планирано 

(ha) % 

површине за становање 5,3 64 5,4 64 
површине мешовитих градских центара - - 0,6 7 
зелене површине лесни одсек остале 1,9 23 1,9 23 

у становању 0,7 7 - - 
површине за објекте и комплексе јавних 
служби - - - - 

саобраћајне површине 0,5 6 0,5 6 
УКУПНО 8,4 100 8,4 100 

Табела биланса предложених намена површина (оријентационо) 
 

  ПОСТОЈЕћЕ 
(оријентационо) 

УКУПНО 
ПЛАНИРАНО 
(пост.+ново) 

(оријентационо) 
површина плана 8,4 1,0 
БРГП становања 25000 65000 

БРГП комерцијалних садржаја - 7500 

БРГП укупно 25000 72500 

бр. станова 250 750 
бр. становника 1000 2500 

Табела процењених капацитета нове изградње       
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПЛАН ВИШЕГ РЕДА 

Намена Зона 

"И"  /  "З"                                      
индекс 
изграђ. 

/ 
Заузетос. 
парцеле 

"С"  макс.  
спратност 

/ "Н"  
макс. 

Висина  

мин. % 
зелених  
површ. у 
директ. 
конт. са 

тлом 

"И"                                     
макс.  

индекс 
изграђено

сти 
парцеле 

 

"З"                                      
макс. 

индекс 
заузет. 
парцеле 

Макс. 
Висина. 

/"С"  макс.  
спратност 

мин. % 
зелених  
површ. 

у 
директ. 
конт. са 

тлом 
Површине за 
становање С4 1,2/50% 

П+1+Пк/
Пс 

hbе=9m 

Hсле=12,5m 

20% 1,2 30-50%  

hbе=9m 

Hсле=12m 
П+1+Пк/

Пс 

20% 

Површине за 
мешовите 
градске центре М6 

1,5 /60% 
+15% на 

углу 

П+2+Пк/
Пс 

hbе=13m 

Hсле=16m 

15% 
1,5 

+15% на 
углу 

60% 
+15% на 

углу 

П+2+Пк/
Пс 

hbе=13m 

Hсле=16m 

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 стандарда становања, атрактивности подручја;  
− опремање предметног подручја објектима комуналне, саобраћајне и социјалне 

инфраструктуре за потребе нове изградње; 
− унапређење стања животне средине кроз примену датих мера и 
− рационалније коришћење природних ресурса 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 
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 број 350.14-26/2018 од 25.06.2018. године  
3. Подаци о постојећој планској документацији  
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