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

 
 
 

ИЗМЕНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
 

КОМПЛЕКСА БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА НА 
ОРИЈЕНТАЦИОНОЈ СТАЦИОНАЖИ КМ 557+634 ДО КМ 560+212 

ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е-70  
ГРАНИЦА ХРВАТСКЕ – БЕОГРАД (ДОБАНОВЦИ) 

ОПШТИНЕ ЗЕМУН И СУРЧИН 

 
- НАЦРТ ПЛАНА - 

 
 

I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
 

А) ОПШТИ ДЕО 
 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

 
Изради Измене плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим 
садржајима на оријентационој стационажи км 557+634 до км 560+212 
инфраструктурног коридора аутопута Е-70 граница Хрватске – Београд (Добановци), 
општине Земун и Сурчин (у даљем тексту: Измена плана), приступило се на основу 
Одлуке о изради Измене плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са 
пратећим садржајима на оријентационој стационажи км 557+634 до км 560+212 
инфраструктурног коридора аутопута Е-70 граница Хрватске – Београд (Добановци), 
општине Земун и Сурчин („Службени лист града Београда“ бр. 97/17), (у даљем тексту: 
Одлука).   
 
У складу са Одлуком, Измена плана се односи на измену текстуалног дела Плана 
детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на 
оријентационој стационажи км 557+634 до км 560+212 инфраструктурног коридора 
аутопута Е-70 граница Хрватске – Београд (Добановци), општине Земун и Сурчин 
(„Службени лист града Београда“ бр. 57/16) – поглавља: 
 

 3.2.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА  
 3.2.4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА И 

ПРОСТОРНО-ПЛАНСКИ УСЛОВИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ – 
Урбанистичке мере заштите од пожара 

 4.2.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ  
 5.1.4. УСЛУЖНИ ЦЕНТРИ подзона Добановци 2 „УЦ2“,  
 6. Биланси урбанистичких параметара – табеле 3 и 4 
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 В) Смернице за спровођење плана – 1. Однос према постојећој планској 
документацији 

 
Циљ израде Измене плана је повећање индекса изграђености на локацији Услужни 
центри подзона Добановци 2 „УЦ2“.  
 
 

Б) ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
 

3. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА  

 
Овом Изменом плана мења се текстуални део Плана детаљне регулације комплекса 
бензинских станица са пратећим садржајима на оријентационој стационажи км 
557+634 до км 560+212 инфраструктурног коридора аутопута Е-70 граница Хрватске – 
Београд (Добановци), општине Земун и Сурчин („Службени лист града Београда“ бр. 
57/16), и то: 

 
 
У поглављу 3.2.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА мења се први пасус и допуњују се 
се други и пети пасус, тако да гласе: 
 
 Заштита природе, заснована на очувању и одрживом коришћењу природних добара 

и природних вредности, спроводи се у складу са Законом о заштити природе („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16), Законом о заштити животне средине 
(„Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16), Уредбом о еколошкој 
мрежи („Сл. Гласник РС“, бр. 102/10) и др. 

 
 Према Централном регистару заштићених природних добара Србије, који води 

Завод за заштиту природе Србије, у обухвату предметног Плана нема заштићених 
природних добара. У границама Измене плана нема заштићених подручја за које је 
спроведен или покренут поступак заштите, еколошки значајних подручја и 
еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије, 
као ни евидентираних природних добара. У складу са Уредбом о еколошкој мрежи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 102/10), предеони елементи са очуваном или делимично 
измењеном вегетацијом (шумарци аутохтоних врста, групе и појединачна стабла, 
кошанице, живице, међе, шибљаци и др.) имају функцију еколошких коридора од 
локалног значаја. 

 
 (Решење о условима заштите природе, број: 020-1336/2 од 12.07.2013.године, Решење о 

условима заштите природе, број: 020-974/3 од 07.06.2018.године,  Завода за заштиту 
природе Србије; Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине, број: 
501.2-47/2013-V-04 од 01.07.2013.године, Секретаријата за заштиту животне средине; 
Услови ЈКП „Зеленило Београд“, број: 51/256 од 16.07.2013.године) 

 
 

У поглављу 3.2.4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА И 
ПРОСТОРНО-ПЛАНСКИ УСЛОВИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ, мењају се: 
 
         •Урбанистичке мере заштите од пожара 

 
Објекти морају бити реализовани према одговарајућим техничким противпожарним 
прописима, стандардима и нормативима. 
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У току пројектовања и извођења радова на изградњи објеката станице за снабдевање 
горивом моторних возила применити мере заштите од пожара у складу са одредбама 
Закона о заштити од пожара (Сл.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 (спринклер, дренчер и др.).  
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). 
Приликом пројектовања објеката и садржаја станице за снабдевање горивом моторних 
возила применити одредбе: 
 

 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Службени 
гласник РС", бр.54/15), 

 Правилника о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о 
усладиштењу и претакању горива("Службени лист СФРЈ", бр.27/71, "Сл.гласник 
РС", број 108/13), 

 Правилника о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштењу и 
претакању запаљивих течности ("Службени лист СФРЈ", бр.20/71 и 23/71). 

 

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

 Правилника о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавњу и 
претакању ТНГ-а ("Сл.лист СФРЈ", бр.24/71 и 26/71). 

 Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 
гасоводима притиска до 16 бара ("Службени гласник РС", бр.86/2015). 

 Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија 
објеката малопродаје боца са течним нафтним гасом ("Службени гласник РС", 
бр.6/2016). 

 
У поступку издавања локацијских услова за пројектовање и прикључење и 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 ("Сл.гласник РС", бр.35/15 и 114/15), и Правилником 
о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за 
снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, 
мањих привредних и спортских ваздухоплова ("Сл.гласник РС", бр.54/17).  
Пројекте за извођење објеката потребно је доставити на сагласност пре отпочињања 
поступка за утврђивање подобности објеката за употребу, ради провере примењености 
датих услова и усклађености са осталим планским актима у поступку обједињене 
процедуре. 
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За планирану изградњу прибављени су Услови бр. 217-273/2018-09/8 од МУП-Управе 
за ванредне ситуације у Београду. 
 
 

4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ 
НАМЕНА 

 
У поглављу 4.2.4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ мења се - први пасус, 
трећи пасус и табела, тако да гласе: 
 

 У близини предметног подручја изграђена je надземна деоница надземно – 

подземног вода 35 kV бр. 349 "Угриновци - Добановци". Ширина заштитног 
појаса надземног вода 35 kV је 30 m (по 15 m са обе стране од крајњег фазног 
проводника надземног вода). Изградња испод и у близини надземног вода 
условљена је Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV ("Сл. лист СФРЈ", 
бр. 65/88, "Сл. лист СРЈ" бр. 18/92). За добијање сагласности за градњу 
објеката испод и у близини надземног вода чији је власник Оператор 
дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, потребна је 
сагласност поменутог власника. 
               

 На основу урбанистичких показатеља као и специфичног оптерећења за 
поједине кориснике на предметном подручју је потребно изградити 3 (три) 
трансформаторске станице ТС 10/0,4 kV, капацитета 1000 kVА. Планиране ТС 
10/0,4 kV изградити у склопу објекта који се гради или као слободностојећи 
објекат у оквиру његове парцеле у складу са договором власника и ОДС "ЕПС 
Дистрибуција". 

 
 Планиране ТС 10/0,4 kV распоредити на следећи начин: 

 

ознака 
комплекса 

број 
планираних 

ТС 10/0,4 
kV 

Снага трансформатора ТС 
(kVA) 

УЦ1 1 630 

УЦ2 1 1000 

УЦ СЕВЕР 1 630 

укупно 3 

 
Услови ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, број 2891-1/13 од 16.05.2018. год. 

 
 

5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ 
НАМЕНА 

 
Овом Изменом плана, планира се повећање максималног индекса изграђености на 
локацији Услужни центри подзона Добановци 2 „УЦ2“ на 0.4. 
 
У поглављу 5.1.4. Услужни центри подзона ДОБАНОВЦИ 2 „УЦ 2“, мења се индекс 
изграђености („И“), и решење саобраћаја/паркирања и гласи:   
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индекс 
изграђености 
(„И“)   

 Максимални индекс изграђености на парцели износи 0.4.   
  
 

 

решење 
саобраћаја/ 
паркирања 

Интерну саобраћајну мрежу унутар комплекса услужног центра 
ускладити са потребама функционисања планираних садржаја.  
У оквиру простора бензинске станице кроз израду техничке 
документације обезбедити једносмерно одвијање саобраћаја и 
поштовање техничких прописа и стандарда за ту врсту објеката. 

 Паркинг површине у оквиру УЦ се рачунају у оквиру укупног броја 
паркинг површина, односно број паркинг места у оквиру ССГ (паркинг 
места за 40 путничких возила, 16 теретних возила и 4 аутобуса, са 
потребним пролазним тракама) уз УЦ се не сабира, већ се број 
паркинга ССГ допуњује одговарајућим бројем када се изгради мотел 
(пожељни, могући садржај – допуни са минимум 10 ПМ за путничка 
возила, 4 ПМ за теретна возила, 1 ПМ за аутобусе до комплетних 
паркинг површина у оквиру УЦ: мин 50 ПМ за путничка возила, мин20 
ПМ за теретна возила и мин 5 ПМ за аутобусе).  

 Потребан број паркинг места за пратеће садржаје обезбедити према 
следећим нормативима : 

- мотел: 1ПМ/2-10 кревета у зависности од категорије 
- ресторан: 1 ПМ/два стола са по четири столице 
- сервиси за поправке возила: 1ПМ на 3 запослена 
- трговина: 1ПМ на 50 м2 продајног простора 
- тржни центри: 1ПМ/60 м2 БРГП 
- спортско рекреативни центри: 1 ПМ/ 50 м2 БРГП 

 Ако се као пожељни садржај дефинише само сервис за поправку 
возила, паркинг површине се посебно не планирају, већ се утврђују у 
оквиру манипулативних и предприступних површина самог сервиса. 

 
 
 

6. БИЛАНСИ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА 

 
У поглављу 6. мењају се табеле 3 и 4:  
 

број 

блока

подзона

/намена

површина 

подзоне                                          

m2

БРГП   делатности                                   

m2
БРГП укупно m2

број 

запослених     

УЦ север 25534 3830 3830 30

УЦ југ 35845 3585 3585 30

УЦ 1 20965 3145 3145 25

УЦ 2 49934 19973 19973 160

укупно 132278 30533 30533 245
 

Табела 3- Табеларни приказ планираних капацитета осталих намена – оријентационо  
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ЗОНА/ 

намена

            "И"             

индекс 

изграђености 

парцеле

% зелених  

површина

    "С"       

макс.  

спратност

          "И"           

макс. индекс 

изграђености 

парцеле

мин % 

зелених  

површина

     "С"       

макс.  

спратност

УЦ север 0,15 40 П+1(П+2)* 0,4 15 П+1
УЦ југ 0,1 40 П+1(П+2)* 0,4 15 П+1
УЦ 1 0,15 40 П+1(П+2)* 0,4 15 П+1
УЦ 2 0,4 40 П+1(П+2)* 0,4 15 П+1

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПГР МРЕЖЕ ССГ

 
Табела 4 - Упоредни приказ урбанистичких параметара за остале намене: предложених Планом и по ПГР 
мреже  
*Максимална спратност мотела  
Напомена: ПППИК граница Хрватска – Добановцни није дао урбанистичке параметре   

 

В) СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 

1. ОДНОС ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ  ПЛАНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

    
Ступањем на снагу ове Измене плана ставља се ван снаге део текста Плана детаљне 
регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на оријентационој 
стационажи км 557+634 до км 560+212 инфраструктурног коридора аутопута Е-70 
граница Хрватске – Београд (Добановци), општине Земун и Сурчин („Службени лист 
града Београда“ бр. 57/16) и то: 
 

- У поглављу 3.2.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА мења се први пасус и 
допуњују се се други и пети пасус; 

- У поглављу 3.2.4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА 
И ПРОСТОРНО-ПЛАНСКИ УСЛОВИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ, мењају се 
Урбанистичке мере заштите од пожара; 

- У поглављу 4.2.4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ, први и трећи 
пасус и табела;  

- У поглављу 5.1.4. Услужни центри подзона ДОБАНОВЦИ 2 „УЦ 2“, ставови 
индекс изграђености („И“) и решење саобраћаја/паркирања; 

- У поглављу 6. БИЛАНСИ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА: 
Табела 3 - Табеларни приказ планираних капацитета осталих намена–
оријентационо и Табела 4 - Упоредни приказ урбанистичких параметара за 
остале намене: предложених Планом и по ПГР мреже станица за снабдевање 
горивом. 

 

II ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  
 

1. Регистрација предузећа 
2. Лиценца одговорног урбанисте 
3. Одлука о приступању изради Плана 
4. Образложење Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 
5. Извештај о јавном увиду 
6. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта плана 
7. Решење о неприступању израде Стратешке процене утицаја на животну 

средину  
8. Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради плана 
9. Извештај о раном јавном увиду 
10. Образложење примедби са раног јавног увида 
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11. Елаборат раног јавног увида 
 

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

 
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА 

број: 
 
 
 

   
   
   

 
 


