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Скупштина града Београда, на седници одржаној______________, на основу члана 35. Став 7. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13) и 
члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16), донела је 
 

 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА ЖАРКОВО, 

ИЗМЕЂУ УЛИЦА ИЛИЈЕ ЂУРИЧИЋА, ЗОРИНЕ, РАЈКА РУЖИЋА, 
ПРОВАЛИЈСКЕ, БРАНКА ЦВЕТКОВИЋА И ВОДОВОДСКЕ, ГРАДСКА 

ОПШТИНА ЧУКАРИЦА 
- НАЦРТ ПЛАНА – 

 
 

I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
 

А) ОПШТИ ДЕО 
 
 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

 
Изради Плана детаљне регулације за део насеља Жарково, између улица Илије Ђуричића, 
Зорине, Рајка Ружића, Провалијске, Бранка Цветковића и Водоводске, градска општина 
Чукарица (у даљем тексту: План) приступило се на основу Одлуке о изради Плана 
(„Службени лист града Београда“, бр. 76/16), донетој на седници Скупштине града Београда 
одржаној 18. јула 2016. године. 
  
Одлука о изради Плана је донета на иницијативу Дирекције за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда којом се предлаже дефинисање површина јавне и остале намене и 
правила уређења и грађења предметног простора, саобраћајно и инфраструктурно 
опремање, планирање капацитета изградње у складу са потенцијалима и ограничењима 
простора. 
 

План је излаган на Раном јавном увиду у периоду од 10.05.2017. до 25.05.2017 године. 

Комисија за планове Скупштине града Београда је усвојила Извештај о раном јавном увиду у 

План (који је саставни део документације Плана) на 273. седници, одржаној 

04.07.2017.године.   

 
Према програмском задатку Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града потребно 
је границом Плана потпуно обухватити и редефинисати регулацију Зорине улице, јер важећи 
Детаљни урбанистички план „Трговачка“ („Службени лист града Београда“, бр. 25/92) не 
садржи потребне елементе за њено формирање. 

 
Основно ограничење у планирању обухваћеног простора представља постојећа изграђеност 
– велики број објеката вишепородичног становања са евидентним подстандардним размаком 
између објеката. 
 
Очекивани ефекти планирања (у погледу унапређења начина коришћења простора) су: 

- Повећање амбијенталних вредности и стандарда становања. 
- Заокруживање просторно-функционалне и обликовне трансформације (овог дела 

града) 
- Опремање предметног подручја објектима комуналне, саобраћајне и социјалне 

инфраструктуре. 
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2. ОБУХВАТ ПЛАНА 

 
2.1. ГРАНИЦА ПЛАНА 
(граница Плана је приказана у свим графичким прилозима) 
 
Граница Плана обухвата део територије градске општине Чукарица дефинисане:  
регулацијама улица Илије Ђуричића, Поручника Спасића и Машере, границaмa катастарских 
парцела 3419/4, 1054/2, 1054/1, 1046/1, 1046/3, 1044/1, 1030/2, 1030/3, 1028/2, 1028/3, 
1026/4, 1025/4 КО Чукарица, регулацијама улица Зорине и Рајка Ружића, затим границама 
катастарских парцела 994/1, 1155/1 и 1157/2 КО Чукарица, регулационом линијом улице 
Бранка Цветковића, границама катастарских парцела 1331/1, 1332/2, 1333/7 КО Чукарица и 
регулацијом Водоводске улице.   
Површина обухваћена Планом износи око 13,33 ha. 
 
2.2. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОКВИРУ ГРАНИЦЕ ПЛАНА 
(графички прилог бр. 2д „Катастарски план са радног оригинала са границом Плана“  Р 1: 
1000) 
 
У оквиру границе Плана налазе се следеће катастарске парцеле: 
К.о. Чукарица 
Целе катастарске парцеле: 
1306; 1328/5; 1328/2; 1328/1; 3423/3; 1305/1; 1305/2; 3422/13; 1332/4; 1331/1; 1330/1; 
1329/2; 1329/3; 1333/1; 1325/1; 1326/4; 3422/16; 1335/2; 1333/10; 1326/1; 3423/7; 3423/6; 
1333/7; 1332/2; 1328/4; 1329/1; 1326/3; 1334/2; 1327/1; 1327/3; 1327/4; 1327/7; 1327/8; 
1333/9; 1333/8; 1333/12; 1325/2; 3422/19; 1324/1; 3416/10; 1324/2; 1324/3; 1324/4; 1336/2; 
1068/3; 3416/32; 1306; 1323; 1328/1; 1328/6; 3423/3; 3416/28; 1305/1; 1305/2; 3422/15; 
1125/1; 1125/2; 1125/3; 3417/16; 1106/7; 1123/1; 1122/2; 1091/1; 3417/15; 1091/2; 1091/4; 
3419/7; 1091/5; 3419/6; 1105/3; 1105/1; 1089/1; 1090/1; 1126/1; 1126/2; 1109/13; 1122/17; 
1109/1; 1108/1; 1106/1; 3417/1; 3419/1; 1126/7; 1020/2; 1020/3; 1020/5; 1106/9; 1106/4; 
1281/1; 1293/1; 1293/4; 1293/5; 1282/3; 1291/3; 1106/6; 1106/2; 1291/2; 1107/9; 1316/1; 
1282/4; 1315/1; 1315/2; 3417/3; 1316/2; 1098/1; 1098/3; 1098/2; 1098/7; 1282/1; 1287/4; 
1287/3; 1286/5; 1286/1; 1282/2; 1295/1; 1107/6; 1107/1; 1281/2; 1115/1; 1115/2; 1115/3; 
3422/17; 1115/4; 1286/2; 1107/4; 1107/12; 1292/1; 3418/5; 3422/3; 3417/9; 30076; 1124/1; 
1124/2; 1118/5; 1109/4; 1121/1; 1121/8; 1109/5; 1119/5; 1119/6; 1119/1; 1119/4; 3422/9; 
1122/6; 1122/7; 1122/10; 1122/11; 1122/3; 1119/2; 1118/3; 1118/4; 1116/7; 1116/5; 1116/6; 
1115/8; 1119/9; 1121/3; 1157/1; 1112/1; 1112/2; 1113/1; 1113/4; 1111/2; 1111/5; 1046/3; 
1044/5; 1046/1; 1091/6; 1044/3; 1107/13; 1103/3; 1092/2; 1093/4; 1093/5; 1083/1; 1083/2; 
1093/1; 1094/5; 1094/4; 1096/3; 1095/1; 1095/3; 1095/5; 1097/1; 1103/2; 1103/6; 1103/4; 
1095/2; 1097/5; 1096/6; 1095/4; 1299/3; 1299/1; 1278/2; 1278/5; 1277/7; 1277/3; 1281/5; 
1278/1; 3418/18; 1303/1; 1303/3; 1320/1; 1310/3; 1310/1; 3417/10; 1300/1; 1300/2; 3418/14; 
1300/3; 1301/1; 1301/3; 1310/2; 1098/4; 3418/17; 1302/1; 1299/2; 1298/5; 1298/3; 1277/2; 
1121/2; 1121/6; 1121/5; 1121/15; 1118/1; 1118/2; 1155/1; 1017/2; 1109/7; 1109/10; 1109/15; 
1109/3; 1106/3; 1109/2; 1109/9; 1109/12; 1288/1; 1288/3; 1109/6; 1117/3; 3422/32; 1284/4; 
3422/4; 1285/1; 1285/2; 1285/7; 1285/4; 1285/6; 1285/9; 1284/2; 1286/3; 1111/3; 1111/4; 
1025/4; 1026/4; 1028/3; 1030/3; 1030/2; 1029/3; 1027/1; 1028/2; 1027/2; 1027/3; 3419/2; 
1093/2; 1106/5; 1106/8; 1104/7; 1104/1; 1104/4; 1104/8; 1104/3; 1103/1; 1104/2; 1097/4; 
1099/1; 1100/1; 1100/2; 1101/1; 1099/2; 1099/3; 1107/14; 1290/1; 1097/3; 1278/6; 1279/1; 
1279/3; 1279/2; 1280/1; 1280/2; 1282/5; 1297/3; 1295/3; 1296/4; 1292/2; 1296/2; 1296/3; 
1277/9; 1274/1; 1274/2; 1274/9; 1274/3; 1274/7; 1276/1; 1274/8; 1277/1; 1054/2; 3419/4; 
3419/11; 1054/1; 1090/3; 1085; 1084; 1086/1; 1088; 1090/2; 3417/4; 1093/3; 1097/7; 1075/2; 
1081/3; 1081/1; 1076/1; 1079; 1080; 1097/2; 3417/12; 1311/1; 3416/6; 1318; 1312/1; 1312/2; 
1313/1; 1314/1; 1298/1; 1309/1; 1307/1; 1321; 1308/1; 1308/2; 1302/2; 1066/5; 3416/11; 
1126/3; 3419/3; 1124/3; 1126/4; 3419/13; 1126/9; 1126/5; 1121/7; 1121/17; 1126/8; 1119/8; 
1122/16; 1122/1; 1122/8; 1122/12; 1122/13; 1122/5; 1122/18; 1121/16; 1119/10; 1119/11; 
1120/1; 1119/7; 1119/3; 1120/4; 1120/2; 1120/3; 1116/1; 1116/2; 1115/5; 1115/6; 1112/4; 
1112/5; 1124/5; 1010/2; 1122/4; 1008/2; 1008/3; 1109/14; 1123/3; 1109/11; 1109/8; 1122/9; 
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1121/4; 1121/10; 1122/14; 1121/9; 3422/10; 1288/2; 1288/4; 1116/3; 1116/4; 1115/7; 1117/1; 
1117/2; 3422/8; 3422/22; 3422/6; 3422/20; 3422/18; 1285/8; 1286/4; 1112/3; 1113/2; 1113/3; 
1113/5; 1114/1; 1114/2; 1114/3; 1110/1; 1110/2; 1018/4; 1108/2; 1018/2; 1107/2; 1107/7; 
1287/5; 1289/1; 1289/2; 1291/4; 1282/6; 1284/6; 1284/5; 1284/3; 1283/4; 1283/1; 1283/2; 
1283/5; 1025/3; 1025/2; 1026/3; 1026/6; 1026/2; 1027/4; 1027/5; 1107/3; 1103/8; 1101/3; 
1291/1; 1107/11; 1297/6; 1297/1; 1297/2; 1297/5; 1295/4; 1282/7; 1295/5; 1277/8; 1278/4; 
1280/3; 1278/3; 1281/6; 1281/8; 1281/7; 1276/2; 1029/2; 1029/8; 1029/9; 1029/1; 3419/5; 
1044/2; 1029/5; 1029/6; 1029/4; 1029/7; 3418/12; 1105/4; 3418/11; 1105/2; 1094/2; 1103/7; 
1097/10; 1097/9; 1096/2; 1096/4; 1101/2; 1102/1; 1102/3; 3418/4; 1290/2; 1290/4; 1099/5; 
3418/16; 1298/6; 1298/2; 1294/1; 1294/2; 1296/1; 1296/5; 3418/3; 3418/7; 1278/7; 3418/15; 
3418/19; 3418/2; 1277/10; 3418/13; 3418/9; 1275/2; 1275/1; 1275/4; 1277/4; 1274/6; 1091/7; 
1091/3; 3417/17; 3419/8; 1046/4; 1046/2; 3419/10; 1092/1; 3417/8; 1094/3; 1095/6; 1094/1; 
1094/6; 3417/14; 1096/1; 1096/5; 1096/7; 1097/8; 3417/5; 1075/3; 1076/2; 1098/6; 1298/4; 
1098/5; 1313/2; 3417/2; 3417/6; 3417/13; 3417/18; 1311/2; 1309/2; 1300/4; 1301/2; 1307/2; 
3422/12; 1304/3; 3422/7; 1303/2; 3417/11; 1304/4; 1304/1; 1304/5; 1304/2; 3418/8; 3418/6; 
3422/11; 461/2; 1089/3; 1089/4; 1089/2; 3419/12; 3416/43; 1089/5; 3416/44; 1087/2; 1087/1; 
1086/2; 1086/3; 1082/1; 1082/2; 1082/3; 1075/1; 1075/4; 1077; 1078; 3416/5; 1317/2; 1317/1; 
1319; 1320/4; 1320/5; 1320/3; 1320/2; 3416/19; 3416/3; 1322/1; 1322/2; 456/5; 459/4; 456/7; 
456/8; 1044/1;  
 
Делови катастарских парцела: 
1067/2; 3406/1; 371/1; 3416/1; 1333/3; 1333/11; 1336/1; 3416/20; 1335/1; 1334/1; 3416/15; 
1069/1; 1070; 459/1; 3416/1; 3416/9; 3422/13; 994/1; 994/2; 994/3; 3422/57; 1020/1; 3422/1; 
3418/1; 995/2; 1283/3; 3422/2; 1056/1; 1056/2; 3422/58; 1018/1; 1017/6; 1008/1; 3416/17; 
3416/38; 456/6; 459/2; 456/3; 1017/7; 1010/3; 463/2; 3416/42; 3416/33; 459/3; 1055/3;  
 
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 1:1000 
 

3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

(Одлука је саставни део документације Плана) 
(Извод из Плана генералне регулације је саставни део документације Плана) 
 
Правни основ за израду и доношење Плана садржан је у одредбама: 
 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 

81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – 
Одлука УС, 132/14 и 145/14),  

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

 Одлуке о изради Плана детаљне регулације за део насеља Жарково, између улица 
Илије Ђуричића, Зорине, Рајка Ружића, Провалијске, Бранка Цветковића и Водоводске, 
градска општина Чукарица („Службени лист града Београда“, бр. 76/16) 
 

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 предметна локација се налази у површинама намењеним 
за: 
 
Површине јавне намене:  
мрежа саобраћајница 
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Површине осталих намена:  
површине за становање: 

 зона С6 – зона трансформације породичног становања у делимично 
формираним градским блоковима у вишепородично становање 

 зона  С4 – зона породичног становања – санација неплански формираних 
блокова 

 

4. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА 

(графички прилог бр. 1 „Постојећа намена површина“ Р 1:1000) 
 
У обухвату плана заступљене су следеће намене: 
 
Површине јавних намена су:  

- саобраћајне површине 
 
Површине осталих намена су:  

- површине за становање 
 
У постојећем стању на предметном подручју су претежно заступљене површине за 
становање - индивидуално и вишепородично становање. Зону породичног становања (која у 
деловима прелази у вишепородично становање) чини 9 стамбених блокова у којима су 
изграђени објекти спратности од П до П+4+Пк/Пс етажа, релативно доброг бонитета и 
архитектонских вредности које одговарају рубним насељима града. Будући да се ради о зони 
индивидуалног становања – велики део објеката више спратности је непланске изградње 
одн. изграђен је без грађевинске дозволе где је евидентан подстандардан размак између 
објеката као и изградња објеката са великим бројем малих стамбених јединица (више 
десетина гарсоњера по објекту). На нивоу зоне доминира спратност од П+1+Пс/Пк до 
П+2+Пс/Пк. 
 
У обухвату Плана, поред становања, заступљена је и намена саобраћајне површине. 
Примарну уличну мрежу Плана чини деоница Водоводске улице између улица Илије 
Ђуричића и Бранка Цветковића, која је у постојећем стању у рангу улице другог реда. Све 
остале саобраћајнице унутар границе Плана део су секундарне уличне мреже које служе за 
приступ конкретним садржајима. Углавном су изведене са регулационим ширинама које не 
одговарају њиховој функцији (коловоз недовољне ширине и без тротара). Паркирање возила 
обавља се на припадајућим парцелама, у регулацији улица, као и на свим расположивим 
површинама. 

 
У оквиру планског подручја нема јавних зелених површина. Приметно је одсуство линеарног 
зеленила у оквиру саобраћајних површина. Зеленило на приватним парцелама представља 
знатан део зеленог фонда планског подручја. Присутна вегетација заступљена је у оквиру 
површина које се у постојећем стању користе зa индивидуално и вишепородично становање, 
где су присутна појединачна солитерна стабла лишћара и четинара која се налазе уз 
стамбене објекте у зони између грађевинске и регулационе линије. 
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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) 
 
Планиране површине јавних намена су:  
 

- мрежа саобраћајница,  
- површине за објекте и комплексе јавних служби (предшколске установе), 
- зелене површине (сквер), 
- инфраструктурни објекти и комплекси (трансформаторске станице, базна станица, 

простор за смештање телекомуникационе опреме). 
 
Планиране површине осталих намена су:  
 

- површине за становање (С6 - зона трансформације породичног становања у 
делимично формираним градским блоковима  у вишепородично становање (подзоне 
С6.1 и С6.2)). 
 

Намена површина 
Постојеће  

(ha) 
оријантационо 

% 

Укупно 

планирано 
(ha) 

оријентационо 

% 

          Површине јавне намене 

саобраћајне површине 3,05 22,9 3,35 25,1 

објекти и комплекси јавних 

служби 
0  0,21 1,6 

зелене површине 0  0,02 0,2 

површине за инфраструктурне 

објекте и комплексе  
0  0,06 0,4 

Укупно јавне намене 3,05 22,9 3,64 27,3 

       Површине осталих намена 
површине за становање 10,28 77,1 9,69 72,7 

Укупно остале намене 10,28 77,1 9,69 72,7 

УКУПНО У ОБУХВАТУ ПЛАНА 13,33 100 13,33 100 

Табела  1 - Табела биланса површина  

 
1.2. КАРАКТЕРИСТИЧНИ БЛОКОВИ 
 
Територија предметног Плана мрежом саобраћајница је подељена на 9 блокова који су по 
номенклатури означени од 1 до 9, како је приказано у свим графичким прилозима Плана. 
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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 и 999/11) простор у оквиру планског подручја 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 циљу заштите и очувања могућих археолошких налаза, уколико се приликом извођења 
земљаних радова у оквиру границе Плана наиђе на археолошке остатке или друге покретне 
налазе обавеза Инвеститора и 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 сачува на месту и у положају у коме је откривен. Инвеститор 
је дужан да по чл. 110. Закона о културним добрима, обезбеди финансијска средства за 
истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра до предаје добра на чување 
овлашћеној установи заштите. 
 
2.1.2. ЗАШТИТА ПРИРОДE И ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 
Заштита природе заснива се на очувању природних добара и природних вредности које се 
исказују биолошком, геолошком и предеоном разноврсношћу. Очување, заштита и одрживо 
коришћење природних вредности и природних добара 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. 

У обухвату Плана нема заштићених природних добара. 
 
Уколико се током евентуалних планираних радова 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 животне средине у року од 8 дана, односно предузме све мере 
како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица. 
 

(Услови: Завода за заштиту природе Србије бр. 03 020-2600/3 од 22.11.2017. године) 
 
2.1.3. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
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-
42/16, дана 14.07.2016. године). 
Секретаријат за заштиту животне средине донео је Решење о утврђивању мера и услова 
заштите животне средине за предметни план (V-04 број: 501.2-182/2017 од 07.05.2018. 
године). 
 
У циљу спречавања, односно, смањења утицаја постојећих и планираних садржаја на 
чиниоце животне средине, потребно је испоштовати следеће мере и услове: 
 
 Заштите вода и земљишта: 

 прикључење новопланираних објеката на комуналну инфраструктуру; 
 изградњу саобраћајних и манипулативних површина од водонепропусних материјала 

отпорних на нафту и нафтне деривате и са ивичњацима којима се спречава одливање 
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воде са истих на околно земљиште приликом њиховог одржавања или за време 
падавина; 

 обезбедити потпуни контролисани прихват зауљених атмосферских и отпадних вода 
са свих манипулативних површина и њихово одвођење у канализациони систем. 

 
Заштите ваздуха: 

 централизованим начином загревања постојећих и планираних објеката; 
 коришћењем расположивих видова обновљиве енергије за загревање/хлађење 

објеката, као што су хидрогеотермална енергија (уградња топлотних пумпи), соларна 
енергија (постављање фотонапонских соларних ћелија и соларних колектора на 
кровним површинама и одговарајућим вертикалним фасадама) и сл.; 

 озелењавање и уређење слободних и незастртих површина предметног простора; 
 засену паркинг места садњом дрворедних садница високих лишћара.   

 
У циљу смањења нивоа буке потребно је: 

 нивои буке морају бити у складу са граничним вредностима индикатора буке према 
Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 
(„Службени гласник РС“, бр. 75/2010); 

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

Објекте предшколске установе пројектовати и изградити: 
 у складу са нормама и стандардима утврђеним за ту врсту објеката; посебно 

испоштовати све опште мере и услове прописане Законом о санитарном надзору 
(„Службени гласник РС“ број 125/04); 

 тако да се обезбеди довољно осветљености и осунчаности у свим просторијама. 

Обезбедити ефикасно коришћење енергије, узимајући у обзир микроклиматске услове 
локације, намену, положај и оријентацију планираних и постојећих објеката (који се 
задржавају), као и могућност коришћења обновљивих извора енергије, а кроз: 

 правилно обликовање објеката, при чему треба избегавати превелику разуђеност 
истих; 

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

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

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

сигурност суседних објеката; 
 изградња прoизводних објеката, осим објеката „мале привреде“ делатности 

категорије А, у складу са правилима заштите животне средине из Плана генералне 
регулације; 

 изградња станица за снабдевање горивом; 
 уређење паркинг простора на рачун зелених и незастртих површина; 
 обављање делатности које угрожавају квалитет животне средине, производе буку, 

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

 
У подземним етажама које су намењене гаражирању возила обезбедити: 

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

 систем за филтрирање отпадног ваздуха из гаража, уградњом уређаја за 
пречишћавање-отпрашивање димних гасова до вредности излазних концентрација 
прашкастих материја прописаних Уредбом о граничним вредностима емисија 
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загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења 
за сагоревање ("Службени гласник РС" бр.111/15); 

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

 контролисано прикупљање запрљаних вода, њихов третман у сепаратору масти и 
уља, пре упуштања у канализациони систем; квалитет отпадних који се, након 
третмана у сепаратору контролисано упушта у рецепијент мора да задовољава 
Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 
њихово достизање ("Службени гласник РС", бр. 67/11, 48/12и 1/16); 

 редовно пражњење и одржавање сепаратора; 
 континуиран рад наведених система у случају нестанка електричне енергије 

уградњом дизел агрегата одговарајуће снаге и капацитета. 

Обезбедити одговарајућу просторију/простор и услове за смештај дизел агрегата, а 
нарочито: 

 дизел агрегат сместити на гумирану подлогу, како се не би преносиле вибрације на 
објекат, 

 резервоар за складиштење лаког лож уља, за потребе рада дизел агрегата, сместити 
у непропусну танквану, чија запремина мора да буде за 10 % већа од запремине 
резервоара; планирати систем за аутоматску детекцију цурења енергента, 

 издувне гасове из дизел агрегата извести ван објекта, у слободну струју ваздуха. 

Обавеза је власника/корисника подземнe гараже да успостави ефикасан мониторинг и 
контролу процеса рада у циљу повећања еколошке сигурности, а који подразумева: 

 праћење квалитета и количине отпадне воде пре упуштања у реципијент, у складу са 
одредбама Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) 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, на издувним каналима система за 
принудну вентилацију гаража, током пробног и редовног рада, у складу са одредбама 
Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13), Уредбе о 
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 
11/10, 75/10 и 63/13) и Уредбе о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из 
стационарних извора загађивања („Службени гласник РС“, број 5/16). 

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

 техничким и оперативним мерама обезбедити да нивои излагања становништва 
нејонизујућим зрачењима, након изградње трансформаторских станица, не прелазе 
референтне граничне нивое излагања електричним, магнетским и електромагнетским 
пољима, у складу са Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима 
(„Службени гласник РС“, 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; 

 определити се за трансформаторе који као изолацију користе епоксидне смоле или 
SF6 трансформаторе (за напоне од 0,4 kV до 35 kV), односно SF6 трансформаторе за 
све напоне; 

 у случају да је планирана уградња уљних трансформатора исти не смеју садржати 
полихлороване бифениле (PCB); за уљне трансформаторе мора се обезбедити 
одговарајућа заштита подземних вода и земљишта постављањем непропусне 
танкване за прихват опасних материја из трансформатора трансформаторске станице; 
капацитет танкване одредити у складу са укупном количином трансформаторског уља 
садржаног у трансформатору; 

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

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

У циљу заштите од нејонизујућег зрачења није дозвољено планирање и постављање уређаја 
и припадајућег антенског система базних станица мобилне телефоније на објектима: 
болница, породилишта, дечјих вртића, школа и простора дечијих игралишта. 
Минимална потребна удаљеност базних станица мобилне телефоније од објеката болница, 
породилишта, дечијих вртића, школа и простора дечијих игралишта, односно ивице парцеле 
дечијег вртића и дечијих игралишта, не може бити мања од 50m.  
 
Антенски системи базних станица мобилне телефоније у зонама повећане осетљивости, могу 
се постављати на стамбеним и другим објектима на антенским стубовима под условом да: 

 висинска разлика између базе антене и тла износи најмање 15m; 
 удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу износи 

најмање 30m; 
 удаљеност антенског система базне станице и стамбених објеката у окружењу може 

бити мања од 30m, искључиво када је висинска разлика између базне антене и 
кровне површине објекта у окружењу износи најмање 10m. 

При избору локације за постављање антенских система базних станица мобилне телефиније 
узети у обзир следеће: 

 могућност постављања антенских система на постојећим антенским стубовима других 
оператера, грађевинама попут димњака топлана, водоторњева, стубова са 
рефлекторима, телевизијских стубова и сл.; 

 неопходност поштовања постојећих природних обележја локација и пејзажа, 
избегавати просторе излетишта, заштићена природна добра, заштићене културно-
историјске целине, парковске површине и сл. 

Управљања отпадом, у складу са законом којим је уређено управљање отпадом и другим 
важећим прописима из ове области и/или Локалним планом управљања отпадом града 
Београда 2011-2020. („Службени лист града Београда“, број 28/11), и то: обезбедити посебне 
просторе за постављање контејнера сакупљање, разврставање привремено складиштење и 
испоруку комуналног и рециклабилног (папир, стакло, лименке, ПВЦ боце и сл.) отпада. 
 
У току извођења радова на изградњи планираних садржаја предвидети следеће мере 
заштите:  

 грађевински и остали отпадни материјал, који настане у току изградње планираних 
садржаја сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену локацију, односно 
обезбедити рециклажу преко правног лица које има дозволу за управљање овом 
врстом отпада, 

 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 одмах прекине радове и изврши санацију, односно 
ремедијацију загађене површине. 
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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. 
 

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) V VII VII-VIII 
 
Табела 2: Сеизмички параметри 

 
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.  
С тога, објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу, која се по протоку и притиску 
воде у мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за спољну и 
унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара ("Службени лист СФРЈ", бр.30/91). 
Такође, предвидети остале инсталације и системе заштите у складу са важећим законским и 
техничким прописима за категорију објеката планираних за изградњу: 
- Објекти морају бити реализовани и у складу са Правилником о техничким нормативима 

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

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

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

http://www.seismo.gov.rs/
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- Електроенергетски објекти и постројења морају бити реализовани 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). 

- Реализовати објекте у складу са Одлуком о условима и техничким нормативима за 
пројектовање и изградњу градског гасовода ("Службени лист града Београда" 
бр.14/77), Правилником о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и 
одржавање гасних котларница ("Службени лист СФРЈ", бр.10/90), уз претходно 
прибављање одобрења локације за трасу гасовода и место мерно регулационе станице 
од стране Управе за заштиту и спасавање, сходно чл. 28 и 29 Закона о експлозивним 
материјама, запањивим течностима и гасовима(”Службени гласник СРС”, број 
44/77,45/84 и 18/98), Правилником о техничким нормативима за унутрашње гасне 
инсталације ("Службени лист СРЈ", бр.20/92 и 33/92) и Правилником о техничким 
нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских 
цеви за радни притисак до 4 barа ("Службени лист СРЈ", бр.20/92). 

 
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 стране 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). 
У даљем поступку за објекте у којима се планира производња, прерада, дорада, претакање, 
складиштење, држање и промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова 
потребно је прибавити Услове са аспекта мера заштите од пожара и експлозија ( израда 
идејних решења за објекте гасовода као и пројеката за извођење објеката) од стране 
надлежног органа Министарства, у складу са Уредбом о локацијским условима ("Службени 
гласник РС" бр.35/2015), Законом о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима 
("Службени гласник РС", бр. 54/2015), Законом о заштити од пожара ("Службени гласник 
РС", бр. 111/09 и 20/15). 
 
Уколико се предвиђају објекти 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.111/09, 92/11 и 93/12") и правилника 
који ближе регулишу врсте и количине опасних материја, објекте и друге критеријуме на 
основу којих се сачињава план заштите од удеса. 
 

Услови МУП-Управе за ванредне ситуације у Београду бр. 217-506/2017-09/8 од 14.11.2017. године 

 
 Урбанистичке мере цивилне заштите 

 
Приликом изградње нових стамбених  објеката са подрумима, сходно  Закону о ванредним 
ситуацијама (”Службени гласник РС”, бр.111/09, 92/11) и Закону о изменама и допунама 
Закона о ванредним ситуацијама("Службени гласник РС", бр. 93/12), над подрумским 
просторијама гради се ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта. До доношења 
ближих прописа о начину одржавања склоништа и прилагођавања комуналних, саобраћајних 
и других подземних објеката потребама склањања становништва, димензионисање ојачане 
плоче изнад подрумских просторија вршити према тачки 59. Техничких прописа за 
склоништа и друге заштитне објекте (″Службени Војни лист СРЈ″, бр. 13/98) односно према 
члану 55. Правилника о техничким нормативима за склоништа (″Службени лист СФРЈ″, бр. 
13/98). 
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 Услови од интереса за одбрану земље 
 
Од Министарства одбране-Управе за инфраструктуру добијен је допис под бр.3830-2, од 
07.11.2017, без посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље. 
 

Услови Министарства одбране-Управе за инфраструктуру бр. 3830-2од 07.11.2017. године 

 
 
2.1.5. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
(графички прилог бр. 9 „Инжењерскогеолошка карта терена“  Р 1:1000) 
 
На основу урађене документације “Геотехничке подлоге за потребе Плана детаљне 
регулације за део насеља Жарково у општини Чукарица - подручје између улица Зорине, 
Рајка Ружића, дела Водоводске и Илије Ђуричића'', од стране предузећа ''Geourb Group'' из 
Београда (2017), дефинисани су инжењерскогеолошки услови. 
 
У генези рељефа на овом простору учествовали су тектонски, абразиони, ерозиони-
денудациони и физичко-хемијски процеси. Подручје које обухвата израду планске 
документације налази се у средњем делу падине која се спушта од Кошутњака до десне 
алувијоне стране реке Саве. Услед деловања ерозионих процеса и различитих механичких 
отпорности стенских маса дошло је до формирана различитог нагиба падине. Нагиб падине 

износи од 5-7, са локалним денивелацијама терена услед процеса урбанизације. У урбаној 
зони антропогеним утицајима површина терена је битно измењена.  
Геолошку грађу терена у стратиграфском смислу изграђују стенске масе мезозоика (креда), 
терцијарни (миоцен) и седименти квартара (представљени лесоидним, песковито-
глиновитим и дробинско-глиновитим седиментима). 
На истражном простору површину терена изграђује лесолики делувијум, који је по 
литолошком саставу углавном прашинаст са више или мање глиновите компоненте. Ова 
средина представља хидрогеолошки спроводник. Делувијалне наслаге и делувијална 
дробина су средине слабе водооцедности и пукотинско-прслинске порозности. Формирану 
пукотинско прслинску издан карактерише мала издашност која се директно прихрањује из 
виших слојева. До формирања сезонске издани најчешће долази на контакту са чврстом 
стенском масом на дубини од 2-3.5m. 
На простору обухваћеном овим Планом детаљне регулације нису утврђени било какви 
трагови савремених геодинамичких процеса и појава.  
На основу детаљног инжењерскогеолошког картирања терена, коришћења претходних 
документацоних бушотина, уз одређене реинтерпретације као и резултата истраживања у 
зони границе плана, извршена је инжењерскогеолошка рејонизација простора. 
  
Рејон А 
Терен овог рејона захвата подручје између раскрсница улица Илије Ђуричића и Зорине и 
улица Фронтовске и Зорине. Коте садашње површине терена су распону од 121-135.5 mnv са 
нагибом падине од 7-10. 
Насип је заступљен у зони саобраћајница и у зони уређења терена око објеката. Поред 
изведеног насипа површину терена изграђују делувијалне прашинасто-песковите глине 
дебљине од 1.6-3m. Подину квартарним седиментима, на дубинама од 2.7-3.9m чине неогени 
лапоровити седименти (кречњачко-лапоровита серија), дебљине до 8.5m, док геолошку 
основу терена чине кредни седименти представљени флишном серијом (слојеви лапораца, 
глинаца, пешчара и конгломерата), са регистрованом појавом на дубини од 11m.  
Терен је добро водооцедан. Истраживањима, подземне воде мале издашности регистроване 
су на дубини 2.3-3.0m од површине терена, тако да то није константан ниво већ су у питању 
процедне воде.   
Терен је у природним условима стабилан и урбанизован. На простору овог реона изграђени 
су објекти индивидуалног и колективног становања. 
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- Терен рејона А је стабилан у природним условима, а природна конструкција терена не 
условљава ограничења у погледу урбанистистичких услова.  

- У оквиру овог рејона услед урбанизације насути седименти заузимају већу површину 
терена од делувијалних депозита. Уколико је могуће у овој средини не фундирати 
објекте и избећи полагање линијских водова. У случају ангажовању ове средине као 
радне (за потребе темељења објеката) потребно је извршити проверу физичко-
механичких параметара. У овој средини ископе изводити под нагибом 1:1 или ако су 
стране ископа вертикалне, ископ у целости штитити од зарушавања, без обзира на 
дубину.  

- Делувијалне прашинасте глине су према физичко механичким својствима повољне за 
директно фундирање грађевинских објеката. Без обзира на то, неопходно је да се 
начин и дубина темељења објекта дефинишу на основу карактеристика средина а у 
циљу њихове стабилности у односу на носивост тла и укупног слегања.  

- Изградњом објеката са једном или евентуално две подземне етаже фундирање би се 
извело у делувијалном глиновитом темељном подтлу, али би се оптерећења преносила 
до практично нестишљиве подлоге кречњачко-лапоровитих седимената. 

- При изградњи саобраћајница и паркинг простора на површини терена, потребно је 
предвидети површинско одводњавање и стабилизацију подтла збијањем. Делувијалне 
прашинасто-песковите глине се могу уграђивати у насипе јер се добро збијају.  

- Према грађевинским нормама средине овог подрејона припадају II и III категорији тла, 
па се ископ може извести у потпуности машински. 

- Дубоке и дуге ископе, паралелне изохипсама избегавати, а уколико се изводе, морају 
се изводити уз одговарјауће мере заштите, које би биле дефинисане посебним 
пројектом. Вертикални засек приликом отварања ископа може стајати без подграде у 
сувом и краћем временском периоду до висине од 1.5m.   

- Средине које учествују у конструкцији овог рејона могу се користити као подтло за 
линијске објекте. Затрпавање рова могуће је вршити прерађеним материјалом из 
ископа, другим глиновитим материјалом или песковитим материјалом уз одговарајућу 
збијеност. 

- Ниво подземне воде у овом подрејону неће имати утицаја на будуће ископе, али се 
могу очекивати мања процеђивања воде у ископ приликом већих падавина. 

 
Рејон Б 
У оквиру рејона Б подела је извршена на 2 подрејона (Б1 и Б2).  
 
Микрорејон Б1 
Издвојени микрорејон захвата око 80% укупног Плана детаљне регулације. Услед 
урбанизације и денивелације терена коте површине терена су у распону од 86.5-134 мнв, са 

нагибом падине од 4-7 и правцем пружања И-З. 
Као и у рејону А, површину терена у зони саобраћајница и у зони уређења терена око 
грађевинских објеката изграђују насути материјали лоше гранулисани и збијени, дубине од 
0.2-2m. Стару површину терена чине квартарни лесолики делувијум који се јавља у виду 
континуираног слоја на дубини од 0.5-0.9m и дебљине је 0.7-2.2m. Дуж Водоводске улице, 
преко сарматских депозита на дубини од 1.4-2.2m належе делувијална дробина, настала 
површинским распадањем кречњака и лапораца, укупне дебљине око 0.5m. Неогени 
комплекс представљен је водопропусним кречњачко-лапоровитим седиментима који се 
јављају од 1.8-2.6m и дебљине су око 20m. Кредни седименти представљени флишном 
серијом јаљају се на дубинама већим од 21m. 
Терен је добро водооцедан и безводан. Појава издани је у кречњацима на дубини већој од 
12m, а формирани тип издани је карстно-пукотински.   
Терен је у природним условима стабилан и урбанизован. На простору овог рејона изграђени 
су објекти индивидуалног становања. 
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Микрорејон Б2 
Овај микрорејон захвата јужни део планске документације - подручје дуж потока Париповац. 
Услед урбанизације и денивелације терена коте површине терена су у распону од 93.5-

127mnv, са нагибом падине од 5-8. 
За потребе нивелације и уређења терена око гравитационе бране и корита бујичног 
Париповачког потока вршено је планско насипање. Материјали који су корићени су добро 
гранулисани и збијени, а основу насипа чине глиновити депозити. Косине су висине од 7-
12m.  Испод насипа терен чини квартарни лесолики делувијум који је у виду континуираног 
слоја дебљине мање од 0.5m, а локално је физички уклоњен током урбанизације подручја. 
Неогени комплекс представљен је водопропусним кречњачко-лапоровитим седиментима који 
у засецима банковито избијају на површину терена, а у истражним бушотинама су 
регистровани на дубинама од 1-2m. Кредни седименти представљени флишном серијом 
јаљају се на дубинама већим од 15m. 
Терен је добро водооцедан и безводан. Појава карстно-пукотинске издани регистрована је у 
зони Париповачког потока.   
Терен је у природним условима стабилан и делимично урбанизован. На простору овог рејона 
изграђени су објекти индивидуалног становања. 
 
- У оквиру рејона Б терен је стабилан у природним условима а природна конструкција 

терена је повољна у погледу урбанистистичких услова. Ипак постоје извесна ограничења 
приликом пројектовања објеката на које утичу литолошки чланови који чине овај рејон. 

- Инжењерскогеолошке одлике терена у оквиру микрорејона Б1 и Б2, на неки начин, 
захтевају детаљније разматрање простора при урбанистичком планирању. Присутна 
денивелација терена и различите дубине залегања чврстих стенских маса, захтевају 
прилагођавање микролокације објеката терену. Према стању и својствима, геолошке 
средине које учествују у конструкцији овог дела терена, могу се користити као подлоге 
за ослањање грађевинских објеката уз уважавање одређених препорука. 

- У случају ангажовања насипа као радне средине, за потребе темељења објеката, 
потребно је извршити проверу физичко-механичких параметара. У овој средини ископе 
изводити под нагибом 1:1 или ако су стране ископа вертикалне, ископ у целости штитити 
од зарушавања, без обзира на дубину.  

- Већи део овог рејона изграђује лесолики делувијум који се сматра повољним за директно 
темељење грађевинских објеката, при чему је неопходно да се начин и дубина 
темељења дефинишу на основу карактеристика средине у циљу њене стабилности у 
односу на носивост тла и укупна слегања.  

- Треба водити рачуна о особинама лесних депозита, пошто су склони структурним 
променама и осетљиви на допунска и неравномерна слегања у условима накнадног 
провлажавања. Неопходно је начин и дубину фундирања прилагодити његовој 
структурној чврстоћи, како у периоду изградње објеката тако и у време експлоатације, 
при чему треба планирати регулацију површинских концентрисаних дотока воде, а испод 
објеката изолацију свих мокрих чворова. 

- Изградња објеката са једном или више подземних етажа је могућа, али треба водити 
рачуна да је појава кречњачко-лапоровитих седимената у микрорејону Б1 на дубини од 
2.2-2.6m, а у микрорејону Б2 већ од 0.3-2m. 

- Према грађевинским нормама лесолики делувијум припада II категорији тла, а 
кречњачко-лапоровити седименати III и IV категорији тла. Ископи се у потпуност могу 
извести машински. 

- Проширење или израда нових саобраћајница у засецима захтева обавезну израду 
одговарајуће потпорне конструкције и друге санационе мере, што треба детаљно 
пројектантски разрадити. 

- У случају веће денивелације у оквиру микрорејона Б2, уређења терена преко 1.5m не 
решавати слободним косинама већ потпорним зидовима услед изразите урбанизације 
подручја. 

- Треба избегавати дугачке и дубоке засеке чиме се може наруши стабилност ископа, а 
уколико то није могуће онда предвидети мере заштите. Вертикални засек приликом 
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отварања ископа може стајати без подграде у сувом и краћем временском периоду до 
висине од 2m.  

- Средине које учествују у конструкцији овог рејона могу се користити као подтло за 
линијске објекте уз предлог да се подтло заравни и компактира слојем песка.  

- Лесни депозити се добро збијају те се могу користити за затварање ровова инсталација, 
широких темељних ископа објеката и уградњу у насипе саобраћајница. 

- Ниво подземне воде у овом подрејону неће имати утицаја на будуће ископе, али се могу 
очекивати мања процеђивања воде у ископ приликом већих падавина. 

 
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 РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11 и 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) уважава значај енергетске ефикасности 
објеката. Обавеза унапређења енергетске ефикасности објеката дефинисана је у фази 
пројектовања, извођења, коришћења и одржавања (члан 4).  
 
При пројектовању и изградњи планираних објеката применити следеће мере енергетске 
ефикасности: 
- изградња пасивних објеката и објеката код којих су примењени грађевински ЕЕ системи, 
- применити енергетски ефикасну инфраструктуру и технологију - користити ефикасне 

системе грејања, вентилације, климатизације, припреме топле воде и расвете, 
укључујући и коришћење обновљивих извора енергије колико је то могуће, 

- водити рачуна о избору адекватног облика, позиције и оријентације објекта како би се 
умањили негативни ефекти климатских утицаја (температура, ветар, влага, сунчево 
зрачење), 

- обезбедити висок степен природне вентилације и остварити што бољи квалитет ваздуха 
и уједначеност унутрашње температуре на дневном и/или сезонском нивоу, 

- избегавати превелике и лоше постављене прозоре који повећавају топлотне губитке, 
- заштитити објекат од прејаког летњег сунца зеленилом и архитектонским елементима за 

заштиту од сунца, 
- топлотно изоловати објекте применом термоизолационих материјала и столарије са 

добрим термоизолационим својствима, како би се избегли губици топлотне енергије, 
- користити природне материјале и материјале нешкодљиве по здравље људи и околину, 

као и материјале изузетних термичких и изолационих карактеристика, 
- уградити штедљиве потрошаче енергије,  
- применити адекватну вегетацију и зеленило у циљу повећања засенчености односно 

заштите од претераног загревања, 
 користити обновљиве изворе  енергије – соларне панеле и колекторе, термалне пумпе, 

системе селекције и рециклаже отпада, итд.  
 
Приликом пројектовања, радова на реконструкцији и експлоатацији планираних објеката 
придржавати се одредби Правилника о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник 
РС”,  бр. 61/11). 
 
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 



16 

 

осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама 
(„Службени гласник РС“, бр. 22/15). 
 
2.1.8. УСЛОВИ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ОТПАДА 
 
За евакуацију комуналног отпада из планираних објеката неопходно је набавити судове-
контејнере запремине 1100 литара и габаритних димензија 1,37х1,20х1,45m, у потребном 
броју који се одређује према нормативу:  1 контејнер на 800m2 корисне површине објекта. 
 

Контејнери могу бити постављени на избетонираним платоима или нишама (боксовима) у 
оквиру граница грађевинске парцеле или комплекса, или у смећарама унутар објеката, са 
обезбеђеним директним и неометаним прилазом за комунално возило и раднике ЈКП 
„Градска чистоћа“. 
Смећаре градити као засебне, затворене просторије, без прозора, са електричним 
осветљењем, једним точећим местом са славином и холендером и сливником повезаним на 
канализациону мрежу, ради лакшег одржавања хигијене тог простора. 
Максимално ручно гурање контејнера од локације до коловоза износи 15m по равној 
подлози без степеника и са успоном до 3%.  
Минимална ширина једносмерне саобраћајнице износи 3,5m, а двосмерне 6,0m, са нагибом 
до 7%. Потребно је обезбедити кружни ток саобраћаја или окретницу за комунална возила 
габаритних димензија: 8,60х2,50х3,50m, са осовинским притиском од 10t и полупречником 
окретања 11,0m, јер није дозвољено њихово кретање уназад. 
 

 

Отпатке другачијег састава од кућног смећа, а који не припадају групи опасног отпада, 
треба одлагати у посебне судове, који ће бити постављени у складу са наведеним 
нормативима, а празниће се према потребама инвеститора и закљученом уговору са ЈКП 
„Градска чистоћа“. 
 

При изради техничке документације за изградњу објеката, неопходно је од ЈКП „Градска 
чистоћа“ прибавити ближе услове, а затим и сагласност на Пројекат уређења слободних 
површина или пројекат објекта са решеним начином евакуације комуналног отпада. 

(Услови: ЈКП Градска чистоћа, бр. 17829 од 30.10.2017 године) 
 
 

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 
3.1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 
(графички прилог бр. 3 „Регулационо-нивелациони план“ Р 1:1000) 
 
Попис катастарских парцела за саобраћајне површине 

Назив површине 
јавне намене 

Ознака грађ. 
парцеле 

Катастарске парцеле 

Улица Илије 
Ђуричића 

СА-1 

К.о. Чукариаца 
Део к.п.: 3406/1; 3416/1; 371/1; 1067/2; 1069/1; 1070; 
1056/2; 1056/1; 1055/3; 3416/33; 463/2; 3416/9; 3416/38; 
3416/43; 1089/5; 3416/32; 1087/2; 1083/1; 1082/2; 
1082/1; 1080; 1078; 1077; 3416/5; 1318; 1319; 3416/20; 
3416/15; 1336/1;  

Целе к.п.: 1066/5; 1068/3; 461/2; 1082/3; 1075/4; 3416/6;  

Улица Зорина СА-2 

K.о. Чукарица 
Цела к.п.: 3419/12; 3419/11; 3419/8; 3419/5; 1020/2; 
1020/5; 1106/4; 1026/2; 1018/4; 1018/2; 1108/2; 1017/2; 
1017/6; 1109/7; 1010/2; 1122/4; 1008/2; 1008/3; 1124/2; 
1126/3; 3419/3; 3419/13;  
Део к.п.: 1089/2; 1089/4; 1089/3; 3416/9; 3416/43; 
3419/4; 3419/10; 1046/2; 1044/3; 1044/2; 1029/5; 1029/4; 
1027/2; 1026/6; 1025/2; 1020/3; 1020/1; 1018/1; 1017/6; 
1017/7; 1010/3; 1008/1; 995/2; 3422/58; 3422/57; 1126/2; 
1106/9; 1105/3; 3419/2; 3419/6; 3418/1; 1091/4; 1091/2; 
1091/5; 1091/6; 1091/7; 1091/3; 3417/15; 3417/1; 1090/3;  
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Улица Фронтовска СА-3 

K.о. Чукарица 
Цела к.п.: 3417/11; 1304/4; 1305/2; 1307/2; 1308/2; 
1302/2; 1301/2; 1309/2; 1300/4; 1310/3; 3417/10; 
3417/18; 3417/2; 3417/6; 3417/9; 1313/2; 1312/2; 1311/2; 

3417/3; 3417/5; 1315/2; 3417/14; 1096/5; 1095/4; 1094/6; 
3417/8;  
Део к.п.: 3422/11; 1304/3; 1303/2; 3417/1; 1302/1; 
1300/1; 1300/3; 1298/1; 1298/4; 1097/2; 1097/7; 1096/1; 
1096/5; 1096/7; 1095/3; 1094/1; 1094/3; 3417/4; 1093/4; 
1092/1; 3417/16; 3417/17; 1090/3; 1090/1; 1090/2; 1088; 
1085; 1084; 1083/1; 1083/2; 1081/1; 1081/3; 1079; 1314/1; 
1312/1; 1311/1; 1310/2; 1310/1; 1309/1; 1308/1; 1305/1;  

Улица Бранка 
Цветковића 

СА-4 

K.о. Чукарица 
Цела к.п.: 3418/11; 1105/2; 1104/2; 1102/3; 1101/2; 
3418/4; 1278/7; 1278/2; 1277/10; 1277/4; 1275/2; 
3418/17; 3418/6; 3418/18; 3418/9; 3418/13; 3418/14; 
3418/19; 3418/2; 3418/7; 3418/15; 1298/2; 1298/6; 
3418/16; 1098/7; 1098/2; 1097/3; 1096/2; 1095/2; 1094/2; 
1093/2;  
Део к.п.: 3419/6; 3419/2; 1105/4; 1105/1; 1104/7; 1104/1; 
1104/3; 1103/1; 1103/4; 1103/7; 1103/2; 1102/1; 1103/6; 
1101/1; 1100/2; 1100/1; 1099/1; 3418/5; 3418/3; 1296/2; 

1279/3; 1274/3; 3418/1; 1303/1; 1303/2; 1302/1; 1301/3; 
1301/1; 1300/2; 1300/1; 1300/3; 1299/2; 1299/1; 1299/3; 
1298/5; 1091/4; 1091/2;  

Улица Белог Багрема СА-5 

К.о. Чукариаца 
Део к.п.: 1109/5; 1109/8; 1109/11; 1109/2; 1109/4; 
1109/9; 1109/12; 1109/6; 1288/1; 1288/3; 1286/1; 1286/4; 
1285/2; 3422/4; 1285/1; 3422/13; 3422/3; 1112/1; 1113/3; 
1114/1; 1114/2; 1115/3; 3422/18; 1116/3; 1116/4; 
3422/32; 1119/1; 1119/4; 1122/6; 1122/9; 1121/4; 
1121/10; 1121/3;  
Целе к.п.: 3422/9; 3422/10; 3422/22; 3422/8; 3422/20; 
3422/6; 1115/4; 1114/3; 1113/3; 1112/3; 1111/4; 1111/3; 
1286/2; 1288/2; 1288/4;  

Улица Рајка Ружића 

СА-6 

K.о. Чукарица 
Цела к.п.: 3422/17; 1122/18; 1110/2; 
Део к.п.: 994/2; 994/1; 3422/1; 1111/2; 1118/2; 1120/2; 
1119/2; 1122/5; 1122/8; 1121/16; 1121/5; 1126/2; 

3422/57; 994/3; 3422/13; 1283/3; 1285/4; 3422/3; 1110/1; 
1111/5; 3422/2;  

СА-7 

K.о. Чукарица 
Цела к.п.: 3422/19; 1324/1; 1305/2;   
Део к.п.: 3416/20; 3416/1; 1324/3; 3416/10; 1306; 1305/1; 
3417/1; 3422/11; 1304/3; 3422/15; 3422/13; 1326/1;  

Улица проте Милана 
Смиљанића 

СА-8 

K.о. Чукарица 
Цела к.п.: 1297/2; 1282/2; 1284/5; 1284/3;  
Део к.п.: 1296/5; 1279/2; 1296/1; 1296/2; 1296/4; 1297/3; 
1295/1; 1297/5; 1295/4; 1282/7; 1282/3; 1282/6; 1284/6; 
30076; 1286/3; 1285/7; 3422/3; 1285/8; 3422/4; 1285/1; 
1285/6; 1284/4; 1284/2; 1282/1; 1282/5; 1297/1; 1297/6; 
1296/3;  

Улица Живојина 
Лазића 

СА-9 

K.о. Чукарица 
Цела к.п.: 1107/4;  
Део к.п.: 1099/1; 1099/5; 1290/2; 1107/14; 1107/1; 
1109/4; 1109/12; 1109/5; 1109/6; 1107/12; 1291/3; 
1107/11; 1291/2; 1099/3; 1099/2;  

Улица Владимира 
Матијевића 

СА-10 

К.о. Чукариаца 
Део к.п.: 1122/8; 1122/13; 1121/3; 1121/10; 1109/5; 
1109/8; 1109/11; 1109/2; 1109/4; 1107/1; 1107/9; 
1107/13; 1103/3; 1103/2; 1103/4; 1103/7; 1103/1; 1103/8; 
1107/3; 1106/5; 1106/2; 1107/2; 1109/3; 1109/1; 1109/10; 
1109/15; 1121/8; 1121/1; 1121/6; 1121/2;  
Целе к.п.: 1122/12; 1122/10; 1122/11; 1121/9; 1122/14; 
1106/6; 1107/7; 1107/6;  

Улица поручника 
Спасића и Машере 

СА-11 

К.о. Чукариаца 
Део к.п.: 3416/9; 3416/33; 3416/42; 456/6; 456/3; 459/2; 
459/1;  
Целе к.п.: 459/3; 459/4; 456/7; 456/8; 456/5;  
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Улица Рајка Ружића СА-12 
K.о. Чукарица 
Део к.п.: 3418/8; 3422/15; 3422/13; 

Улица Рајка Ружића 
(зелена површина у 

регулацији 
саобраћајнице) 

СА-13 
К.о. Чукариаца 
Део к.п.: 994/1;  
Целе к.п.: 1157/1; 1155/1; 

 

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“ Р 
1:1000. 
 
3.1.1. МРЕЖА САОБРАЋАЈНИЦА 
 
Концепт уличне мреже заснива се на Плану генералне регулације. Водоводска улица је 
дефинисана Планом детаљне регулације I месне заједнице у Жаркову – „Јулино брдо“ 
(„Службени лист града Београда“, бр. 34/09) и према овом плану регулација улице (у 
обухвату предметног плана) се задржава као у постојећем стању. 
Улица Илије Ђуричића је дефинисана Планом детаљне регулације део насеља Старо 
Жарково, градска општина Чукарица („Службени лист града Београда“, бр. 68/13) и према 
овом плану регулација улице (у обухвату предмтног плана) се задржава као у постојећем 
стању.  
 
Део Улице Рајка Ружића, Бранка Цветковића на потезу од Улице водоводске до Улице Рајка 
Ружића као и део раскрснице Улица белог багрема и Рајка Ружића дефинисане су Планом 
детаљне регулације блока између улица: Водоводске, Бранка Цветковића, Рајка Ружића, 
Провалијске и регулације Жарковачког потока, градска општина Чукарица („Службени лист 
града Београда“, бр. 68/17). 
 
Улица Зорине дефинисана је овим Планом. Регулациона ширина улице је 12.0m, односно 
11.0m на деоници на којој није било просторних могућности. Коловоз је ширине 7.0m а 
обострани тротоари ширине 2.5m односно 2.0m.  
 
Улица Рајка Ружића планирана је са регулационом ширином од 10.0m односно ширине 9.0m 
у једном делу Плана. 
 
Улица Бранка Цветковића планирана је са регулационом ширином од 12.0m односно 
приближно 15.6m у једном делу. 
 
Улица Илије Ђуричића планирана је са регулационом ширином од 14.0m до приближно  
16.0 m, и садржи у себи коловоз ширине 9.0m и обостране тотоаре променљиве ширине који 
прате границе катастарске парцеле улице. 
 
Границом плана обухваћен је и део Улице поручника Спасића и Машере који се задржава у 
постојећем стању. 
 
Секундарна улична мрежа се планира са регулацијама ширине од 9.0m. 
 
Елементи ситуационог и нивелационог плана, подужни профил Улице Рајка Ружића, као и 
елементи попречних профила саобраћајница приказани су у оквиру одговарајућиих 
графичких прилога.  
 
Одводњавање саобраћајних површина предвиђено је у систему затворене кишне 
канализације. 
 
Коловозну конструкцију предвидети од асфалт-бетона и димензионисати је на основу 
саобраћајног оптерећења, структуре возила као и на основу геомеханичких карактеристика 
терена. 
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3.1.2. КОМУНАЛНА СТАЗА  
 
За потребе полагања инсталација изван уличне мреже планира се комунална стаза ширине 
3.5m, између улица Бранка Цветковића и Фронтовске, за комунална возила и пешаке.  
Прилаз на комуналну стазу се планира са јавних саобраћајних површина преко упуштеног 
ивичњака и ојачаног тротоара.  
На месту приступа на комуналну стазу поставити стубиће на обарање, како би се онемогућио 
пролазак аутомобила. 
 

Назив површине јавне 
намене 

Ознака 
грађ. 

парцеле 
Катастарске парцеле 

Комунална стаза  КMС-1 

K.O. Чукарица 
Део к.п.: 1097/7; 1097/2; 1096/5; 1096/1; 1097/8; 
1096/3; 1097/1; 1097/4; 1097/9; 1097/10 
Целе к.п.:  1096/6; 1097/5;  

 
Табела: Попис катастарских парцела за комуналну стазу 

 
Напомена: У случају неслагања бројева катастарских и грађевинских парцела из 
текстуалног и графичког дела Плана, важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из 
графичког прилога бр.4 „План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“ Р 
1:1000. 
 
3.1.3. ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
 
Предметно подручје је опслужено аутобуским подсистемом јавног градског превоза путника 
(у даљем тексту: ЈГПП), чија се трасе пружају Водоводском и Трговачком улицом, а 
стајалишта се налазе у петоминутној пешачкој доступности.  
 
Развој јавног градског превоза путника овог простора, планиран је у складу са развојним 
плановима Дирекције за јавни превоз. 
 
3.1.4. ПАРКИРАЊЕ 
 
За планиране садржаје потребно је обезбедити потребан број паркинг места на основу 
следећих норматива: 
- становање:      1.1ПМ/стану за планиране објекте 
- трговина:        1ПМ/50 m2 нето продајног простора 
- пословање:     1 ПМ/80 m2 БРГП 
- предшколске установе:  1 ПМ/3 запослена, или 1 групу, или 100 m2 НГП, ван пацеле 
- угоститељство:     1 ПМ/два стола са по четири столице 
 
За нове објекте се планира обезбеђење потребног броја паркинг места у оквиру припадајуће 
парцеле, осим за објекте предшколских установа за које се паркирање решава ван 
комплекса. У оквиру јавних саобраћајних површина,  за предшколску установу (Ј1-1) у блоку 
8, паркирање се решава са 5 ПМ у регулацији Улице белог багрема, а за за предшколску 
установу (Ј1-2) у блоку 2, паркирање се решава са 5 ПМ у регулацији Улице Зорине. 
 
За стамбене, стамбено-пословне објекте и објекте јавног коришћења, обезбедити 5% од 
укупног броја паркинг места за хендикепирана и инвалидна лица. Паркинг места која 
користе особе са инвалидитетом лоцирати у близини улаза у објекте. 
 
3.1.5. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У ОКВИРУ РЕГУЛАЦИЈЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ 

ПОВРШИНА 
(графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина“  Р 1:1000 и графички прилог бр. 8 
„Синхрон план“ Р 1:1000) 
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У улици Бранка Цветковића, у којој је регулација променљиве ширине, планиране су зелене 
површине између регулационе линије и тротоара. Ове површине се третирају као саставни 
део саобраћајнице, а не као посебне парцеле јавне намене.  
 
На југозападној деоници улице Рајка Ружића, ка коридору Жарковачког потока, се планира 
зелена површина у регулацији саобраћајнице. За озелењавање предметне површине 
применити одговарајуће биљне врсте листопадног и четинарског порекла које су 
прилагођене природним и створеним условима станишта и које су резистентне на екстремне 
температурне услове и аерозагађења (Fraxinus excelsior, Ulmus sp., Acer pseudoplatanus, Acer 
campestre, Betula verrucosa, Alnus glutinosa, Taxus baccata и др. ). 
 

(Секретаријат за саобраћај – Сектор за планску документацију -  IV-05 бр. 344.4-62/2017 од 
31.10.2017. године; ЈКП ''Београдпут'' – V 43126-1/2017, од 30.10.2017. године) 
 
 

3.2. ПОВРШИНЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОБЈЕКТЕ И КОМПЛЕКСЕ  
(графички прилог бр. 8 „Синхрон план“ Р 1:1000) 
 
3.2.1. ВОДОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 5 „Водоводна и канализациона мрежа и објекти“ Р 1:1000) 
 
По свом висинском положају територија обухваћена границом Плана припада првој и  другој 
висинској зони водоснабдевања града Београда. Осим цевовода мањих пречника, који служе 
у дистрибутивне сврхе, у улици Водоводској  налазе се примарни цевоводи  В1Ø300 и 
В1Ø450.  
 
На територији обухваћеном границом Плана сви  постојећи цевоводи мањег пречника од  

Ø150 се замењују са цевоводима пречника В1мин.150. Реконструкцију извести делом по 
постојећој траси, а тамо где је стара мрежа у коловозу изместити је у тротоар где год је то 
могуће. Приликом реконструкције мреже све кућне прикључке повезати на нову мрежу. 
 
Водоводну мрежу опремити противпожарним хидрантима на прописаном одстојању 
поштујући важећи Правилник о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску 
мрежу за гашење пожара („Службени лист СФРЈ'', бр. 30/91), затварачима, испустима и свим 
осталим елементима неопходним за њено правилно функционисање и одржавање.  
 
При изградњи водити рачуна да се не наруши стабилност и функционалност постојећих 
инсталација водовода. 
 
Решења вођења инфраструктурних водова која су дата овим планом, могуће је кроз даљу 
разраду, односно кроз израду техничке документације кориговати унутар границе плана 
(димензије инсталација и распоред инсталација у профилу) а у циљу унапређења решења и 
рационализације трошкова. 
 
Објекте прикључити на уличну водоводну мрежу у складу са техничким нормама и 
прописима, а према условима ЈКП „Београдски водовод“.  
 

(Услови ЈКП Београдски водовод и канализација, Служба за развој водовода, бр. 74050 I4-1/2193, 
Л/1669 од 20.11.2017. године) 
 

3.2.2. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 5 „Водоводна и канализациона мрежа и објекти“ Р 1:1000) 
 
Територија обухваћена границом Плана припада Централном канализационом систему на 
коме је заснован сепарациони принцип каналисања отпадних вода. 
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У оквиру постојећих улица је изграђена градска атмосферска и фекална канализација.  
 
Реципијент за  употребљене воде је постојећи фекални колектор у улици Милорада 
Јовановића димензије 60/110 (ван границе Плана).  
 
Реципијент за атмосферске воде са предметног подручја Жарковачки поток којим 
атмосферске воде одлазе у мелиорационе канале у Макишком пољу. Непосредни реципијент 
за атмосферске воде је постојећи атмосферски колектор у Водоводској улици димензије 
АКØ500 и планирани АКминØ300 који је предмет Плана детаљне регулације блока између 
улица Водоводске, Бранка Цветковића, Рајка Ружића, Провалијске и регулације Жарковачког 
потока, градска општина Чукарица(„Службени лист града Београда“, бр.68/17). 

 
У границама предметног простора планира се канализација по сепарационом принципу по 
важећим стандардима београдске канализације - минимални пречник планиране фекалне 
канализације је ФКминØ250, а атмосферске канализације је АКминØ300. Није допуштено 
прикључење отпадних вода на кишне канале, нити кишних вода на фекалне канале. 
 
Положај планиране уличне канализације је у коловозу саобраћајница.  
 
При изградњи водити рачуна да се не наруши стабилност и функционалност постојећих 
инсталација канализације. Изнад објеката канализације није дозвољена никакава изградња.  
 
Пре упуштања отпадне воде са загађених површина у градску канализацију,  неопходно је 
претходно пропустити кроз сепараторе уља и бензина, како би се одстраниле штетне 
материје, у складу са „Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у 
воде и роковима за њихово достизање”, („Службени гласник РС”, бр. 67/11 и 48/12). 
 
Објекте прикључити на уличну канализацију према  техничким прописима ЈКП „Београдског 
водовода и  канализације“. 
 
Пројекте канализационе мреже радити према техничким прописима ЈКП „Београдског 
водовода и канализације“. 
 

(Услови: ЈКП Београдски водовод и канализација, Служба за развој канализације, бр. 74050/1  I4-
1/2193 од 08.11.2017. године) 

 
3.2.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 6 „Електроенергетска и телекомуникациона мрежа и објекти“ Р 1:1000) 
 
У оквиру границе Плана нису изграђени, нити се планирају, електроенергетски (ее) објекти 
напонског нивоа 110 kV или вишег. 

У оквиру границе Плана изграђени су следећи електроенергетски (ее) објекти: 

 четири слободностојеће трансформаторске станице (ТС) 10/0,4 kV регистарског броја: 
„V-205“, „V-857“, „V-1773“, и „V-2112“. ТС, зидане или монтажно бетонске, изграђене 
су у оквиру површина за породично становање или саобраћајних површина (ТС рег. 
бр. „V-1773“);  

 водови 10 kV за напајање постојећих ТС 10/0,4 kV. Водови 10 kV изграђени су 
подземно, у тротоарском простору и неизграђеним површинама, пратећи коридор 
постојећих саобраћајних површина; 

 кабловски водови 1 kV за напајање: објеката и јавног осветљења (ЈО). Водови 1 kV 
изграђени су подземно и надземно, на армирано бетонским стубовима постављеним у 
тротоарском простору и неизграђеним површинама, пратећи коридор постојећих 
саобраћајних површина. 

Саобраћајне површине опремљене су инсталацијама ЈО. 
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Напајање предметног подручја електричном енергијом оријентисано је на ТС 35/10 kV „Беле 
воде“. 

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

кабловску канализацију пречника 100 mm. Предвидети 100% резерве у броју отвора 
кабловске канализације за подземне водове 10 kV, односно 50% резерве за подземне водове 
1 kV. 

За постојеће ТС 10/0,4 kV рег. бр. „V-857“ и рег. бр. „V-2112“, које су изграђене у блоку 4 где 
је планирано вишепородично становање, Планом су обезбеђене грађевинске парцеле ТС-1 и 
ТС-2 са директним приступом саобраћајној површини. За постојећу ТС 10/0,4 kV рег. бр. „V-
205“ (Владимира Матијевића 15) Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ 
д.о.о. Београд обезбедио је право приступа објекту. 

На основу урбанистичких показатеља, специфичног оптерећења за поједине кориснике, као 
и Техничке препоруке број 14б (издата од стране „Електропривреда Србије“– дирекција за 
дистрибуцију електричне енергије) планирана једновремена снага за посматрано подручје 
износи око 2,7 MW. На основу процењене једновремене снаге планира се изградња пет ТС 
10/0,4 kV инсталисане снаге 630 kVA, капацитета 1000 kVA.  
За потребе изградње планираних ТС Планом су обезбеђене грађевинске парцеле са 
директним приступом саобраћајној површини: 

 ТС-3 (планирана изградња две ТС на истој парцели), у блоку бр. 7 северно уз Улицу 
Рајка Ружића; 

 ТС-4, у блоку бр. 8 јужно уз Улицу Белог багрема;  
 ТС-5, у блоку бр. 9 источно уз Улицу Зорина. 

Пету ТС 10/0,4 kV изградити у блоку 2. У сваком планираном објекту, или у оквиру његове 
парцеле према планском уређењу простора, предвидети могућност изградње ТС. Планирану 
ТС изградити, према правилима градње, у склопу објекта или као слободностојећи објекат.  
За ТС која се гради као слободностојећи објекат обезбедити простор минималне површине 
5х6 m². За ТС која се гради у склопу објекта обезбедити простор у нивоу терена (или са 
незнатним одступањем) минималне површине 20 m². 
Планирани простор за смештај ТС мора имати директан колски приступ, од тврде подлоге 
најмање ширине 3 m, до најближе саобраћајнице. 

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

Оставља се ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд да одреди величину просторије, тaчну 
локацију, приступ објекту, као и место прикључења ТС кроз израду техничке документације, 
сходно динамици изградње.  

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

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

Извршити каблирање постојеће нисконапонске (нн) надземне ее мреже. Односно, планира 
се укидање постојеће 1 kV мреже. На постојећим објектима планира се уградња кабловске 
прикључне кутије (КПК) и мерно разводног ормана са успонским водом од КПК. Такође, 
планира се изградња подземних кабловских водова 1 kV од постојећих и планираних ТС 
10/0,4 kV до планираних КПК.  

Дуж свих саобраћајница, са обе стране, планирају се трасе за полагање горе поменутих ее 
водова 10 kV и 1 kV, са одговарајућим прелазима саобраћајнице. Планиране ее водове 
постављати подземно испод тротоарског простора, у рову дубине 0,8 m и ширине у 
зависности од броја ее водова у рову, дуж планираних и постојећих ее траса. 
 

(Услови АД „Електромрежа Србије“, број 130-00-UTD-003-696/2017-002 од 24.11.2017. године и  
Услови ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, број 6796/17 (81110 СМ) од 05.12.2017. године ) 
 

3.2.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 6 „Електроенергетска и телекомуникациона мрежа и објекти“ Р 1:1000) 
 
У оквиру границе Плана изграђени су следећи телекомуникациони (тк) објекти: 

 оптички тк каблови за повезивање тк концентрација, базних станица (БС) и бизнис 
корисника на транспортну мрежу Београда. Оптички тк каблови изграђени су у тк 
канализацији изграђеној дуж јужне стране Улице Илије Ђурића; 

 бакарни тк каблови за повезивање корисника на дистрибутивну тк мрежу. 

Приступна тк мрежа изведена је кабловима постављеним у тк канализацију и слободно у 
земљу, у тротоарском простору пратећи коридор постојећих саобраћајних површина, а 
претплатници су преко унутрашњих и спољашњих извода повезани са дистрибутивном тк 
мрежом. 

Предметно подручје, које се обрађује овим планским документом, припада кабловском 
подручју Н°5 и Н°20 аутоматске телефонске централе (АТЦ) „Жарково“ и Н°3 издвојеног 
степена „Водоводска“.  

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

За постојеће објекте вишепородичног становања планира се приступна тк мрежа FTTB 
(полагањем оптичког кабла до објекта – енгл. Fiber To The Building) технологијом монтажом 
одговарајуће активне тк опреме у њима. 
За планиране објекте вишепородичног становања планира се приступна тк мрежа GPON 
(гигабитна пасивна оптичка мрежа – енгл. Gigabit Passive Optical Network) технологијом у 
топологији FTTH (полагањем оптичког кабла до куће – енгл. Fiber To The Home) која се са 
централном концентрацијом повезује коришћењем оптичких каблова. 
На основу технологије планира се изградња следећих тк концентрација (ТКО): 

 за потребе приступне мреже постојећих објеката индивидуалног становања Планом је 
обезбеђена грађевинска парцела ТКО-1 за спољашњу монтажу тк опреме. Парцела 
ТКО-1 је обезбеђена у блоку 9, источно уз Улицу Зорина са директним приступом 
саобраћајној површини; 
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 у сваком постојећем објекту вишепородичног становања обезбедити просторију у 
приземљу или првом подземном нивоу објекта минималне површине од 2 m2, 
климатизовану и са прикључком за напајање електричном енергијом, за унутрашњу 
монтажу тк опреме; 

 у сваком планираном објекту вишепородичног становања обезбедити простор у 
улазном ходнику објекта за унутрашњу монтажу оптичког дистрибутивног ормана, 
оријентационих димензија: 0,2 x 0,5 x 0,55 m³ (ширина x дужина x висина). 
 

За потребе бежичне приступне мреже, на предметном подручју, планира се изградња три БС 
(посебно или заједнички за више оператора) у оквиру блокова: 2, 6, и 8. 
За потребе изградње БС у блоку 8, јужно уз Улицу Белог багрема, обезбеђена је грађевинска 
парцела БС-1 за смештај опреме БС и антенског носача, са директним приступом 
саобраћајним површинама.  
Преостале БС изградити, према правилима градње, на крову погодног објекта и обезбедити: 

 просторију у објекту за смештај опреме за унутрашњу монтажу БС минималне 
површине од 20 m², или простор на крову објекта за смештај опреме за спољашњу 
монтажу БС минималне површине од 2x3 m², са прикључком за напајање 
електричном енергијом; 

 простор на крову уз саму ивицу објекта, за смештај антенског носача који треба да 
носи радио опрему и панел антене; 

 да испред антене не буде препрека које би ометале рад БС. 

 

Оставља се тк оператору да у сарадњи са инвеститором/корисником објекта одреди 
потребну величину простора, тaчну локацију, капацитет, као и место прикључења ТКО и БС 
кроз израду техничке документације, сходно динамици изградње. 

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

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

повезују се са две PVC (PEHD) цеви пречника 110 mm. 

Од најближег наставка на постојећем оптичком тк каблу, кроз планирану и постојећу тк 
канализацију, планирају се оптички тк каблови до ТКО и БС. 
Од планиране ТКО до претплатника планира се полагање тк каблова. 
 

(Услови „Телеком Србија“ а.д., број 406837/2-2017 од 24.11.2017. године) 
 
 

 

Назив површине јавне 
намене 

Ознака 
грађ. 

парцеле 
Катастарске парцеле 

Трансформаторска станица  ТС-1 
K.O. Чукарица 
Део к.п.: 1274/8; 1274/7; 1275/4;  

Трансформаторска станица ТС-2 
K.O. Чукарица 
Део к.п.: 1296/3; 1279/1;  

Трансформаторска станица ТС-3 
K K.O. Чукарица 
Део к.п.: 1121/5; 1121/16; 1121/15;  

Трансформаторска станица ТС-4 
K.O. Чукарица 
Део к.п.: 1111/5;  

Трансформаторска станица ТС-5 
K.O. Чукарица 
Део к.п.: 3419/4;  
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Базна станица БС 
K.O. Чукарица 
Део к.п.: 1111/5;  

Простор за смештање 
телекомуникационе опреме  

ТКО 
K.O. Чукарица 
Део к.п.: 3419/4;  

 
Табела: Попис катастарских парцела за електроенергетске и телекомуникационе објекте и комплексе  

 

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских и грађевинских парцела из 
текстуалног и графичког дела Плана, важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из 
графичког прилога бр.4 „План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“ Р 
1:1000 
 
3.2.5. ГАСОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
 (графички прилог бр. 7 „Гасоводна и топловодна мрежа и објекти“ Р 1:1000) 
 
На предметном простору изведени су следећи елементи гасоводне мреже и постројења: 

 челични дистрибутивни гасовод притиска р=6÷16 bar и пречника 273mm у Улицама 
Рајка Ружића и Илије Ђуричића који има искључиво транзитни карактер; 

 полиетиленска дистрибутивна гасоводна мрежа притиска р=1÷4 bar, различитих 
пречника, која припада гасном подручју постојеће мерно-регулационе станице 
(МРС)“Церак“ која се налази ван границе Плана. На ову гасну мрежу прикључен је 
већи део постојећих потрошача. 

Сходно урбанистичким параметрима датим овим Планом извршена је процена потрошње 
природног гаса за све планиране и постојеће потрошаче и она износи Bh=1500m/h,  за 
потребе грејања, припреме топле воде и у мање технолошке сврхе.  
Планирана дистрибутивна полиетиленска мрежа се прикључује на планирану и постојећу 
гасоводну мрежу из наведених усвојених Планова:  

 План детаљне регулације блока између улица Водоводске, Бранка Цветковића, Рајка 
Ружића, Провалијске и регулације Жарковачког потока, градска општина Чукарица 
(„Службени лист града Београда“, бр.68/17); 

 План детаљне регулације за део насеља Старо Жарково, градска општина Чукарица 
(„Службени лист града Београда“, бр.68/13); 
 

У плану су где то је могуће, дата и измештања дела постојеће полиетиленске дистрибутивне 
гасоводне мреже, као и челичног дистрибутивног гасовода како би се трасе гасовода 
усагласиле са новопланираном регулацијом јавних саобраћајница тј. били комплетни у 
јавним површинама. 
Прикључење планираних објеката на полиетиленску дистрибутивну гасоводну мрежу се 
планира изградњом појединачних гасоводних прикључака са постојеће мреже. 
Минимална дубина укопавања гасовода од горње ивице цеви до површине тла износи: 

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

поставља у заштитну цев). 
 

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

Заштитна зона у оквиру које је забрањена свака градња објеката супраструктуре износи за 
дистрибутивни полиетиленски  гасовод притиска, р=1÷4 bar-а, по 1m мерено са обе стране 
цеви. 
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Код пројектовања и изградње нископритисног дистрибутивног полиетиленског  гасовода у 
свему поштовати одредбе из “Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“ бр.86/15). 

 

Услови ЈП „Србијагас“, бр. 07-07/29453 од 14.12.2017.године и „Беогас“АД, бр.I-1091/2017 од 
28.12.2017.године 

 
 
3.2.6. ТОПЛОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 7 „Гасоводна и топловодна мрежа и објекти“ Р 1:1000) 
 
Постојеће стање 
Предметни простор припада топлификационим систему топлане ТО “Церак“, чија мрежа 
ради у следећем радном режиму: 
грејање: температура 120/55 С, називни притисак НП 25, прикључивање потрошача је 
индиректно путем топлотних подстаница са измењивачима топлоте; 
прекид у грејању: ноћно. 
 
На предметном подручју изведени су : 

 топловод пречника 168,3/250 mm дуж Улице Поручника Спасића и Машаре и 
 топловод пречника 139,7/250 mm дуж Улице Улије Ђуричића. 

 
Планирана топловодна мрежа  
Планирана топловодна мрежа се прикључује на планирану и постојећу топловодну мрежу из 
наведених усвојених Планова: 

 План детаљне регулације блока између улица Водоводске, Бранка Цветковића, Рајка 
Ружића, Провалијске и регулације Жарковачког потока, градска општина Чукарица 
(„Службени лист града Београда“, бр.68/17); 

 План детаљне регулације за део насеља Старо Жарково, градска општина Чукарица 
(„Службени лист града Београда“, бр.68/13); 
 

Како се ради о простору где је већина потрошача већ прикључена на дистрибутивни 
гасоводни систем, планирани топловод се налази у ободним саобраћајницама Плана како би 
се са њега топлотном енергијом снабдевала сва контактна подручја која су ван границе 
Плана. 
 
У оквиру границе Плана планиран је и топловод пречника 139,7/225 mm дуж Улице Рајка 
Ружића. 
 
Сва прикључења топловодне мреже извести методом заваривања “цев на цев”, изградњом 
топловодних цеви одговарајућег пречника. Планирана топловодна мрежа је распоређена 
оптимално и постављена тако да представља најцелисходније решење у односу на 
просторне могућности постојећих и планираних саобраћајница и положаја осталих 
инфраструктурних водова. 
 
Топлотне подстанице морају имати обезбеђен приступ и прикључке на водовод, ел.енергију 
и гравитациону канализацију. Њихова тачна диспозиција и изглед топловодних прикључака 
од уличне мреже до објеката биће приказани и дефинисани кроз израду даље техничке 
документације.  

Приликом пројектовања и извођења топловодне мреже и постројења придржавати се свих 
одредби из Одлуке о снабдевању града топлотном енергијом" ("Службени лист града 
Београда" бр.43/2007 и 2/2011). 

 

Услови ЈКП „Београдске електране“, бр. II-15375/3 од 10.01.2018.године 
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3.3. ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
(графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина“  Р 1:1000  
 

јавне зелене површине 
број блока/тип 

број катастарске парцеле 
ознака 

грађевинске 
парцеле 

Блок 8/ сквер 
K.O. Чукарица 
Део к.п :1111/5; 1110/1; ЗП-2 

 
Табела: Попис катастарских парцела за јавне зелене површине 

 
Напомена: У случају неслагања бројева катастарских и грађевинских парцела из 
текстуалног и графичког дела Плана, важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из 
графичког прилога бр.4 „План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“ Р 
1:1000 
 
СКВЕР ЗП-2 
 
На углу улица Белог багрема и Рајка Ружића, у блоку 8, планирана је јавна зелена површина 
– сквер површине 251m2 *. 
Зелену површину уредити партерно, формирати травњак са засадима ниске и полегле 
лишћарске и зимзелене вегетације. Није дозвољена садња високе вегетације због контактне 
површине на којој се налази базна станица мобилне телефоније. 
 
*Напомена:  тачну површину ће одредити Републички геодетски завод, приликом 
формирања грађевинске парцеле. 
 
 

Услови ЈКП „Зеленило Београд“, бр. 2995/1 од 15.12.2017. године 
 
 

3.4. ПОВРШИНЕ ЗА ОБЈЕКТЕ И КОМПЛЕКСЕ ЈАВНИХ СЛУЖБИ 
(графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина“  Р 1:1000) 
 

Назив површине јавне 
намене 

Ознака 
грађ. 

парцеле 
Катастарске парцеле 

Предшколске установе  

Ј1-1 

К.о. Чукариаца 
Део к.п.: 1122/5; 1122/18; 1122/8; 1122/13; 1121/4; 
1122/9; 1122/6;  
Целе к.п.: 1122/1; 1119/8; 1122/16; 1122/3;  
 

Ј1-2 

K.O. Чукарица 
Део к.п.: 1122/5; 1122/18; 1122/8; 1122/13; 1121/4; 
1122/9; 1122/6;  
Целе к.п.: 1122/1; 1119/8; 1122/16; 1122/3;  
 

 
Табела: Попис катастарских парцела за објекте и комплексе јавних служби 

 
Напомена: У случају неслагања бројева катастарских и грађевинских парцела из 
текстуалног и графичког дела Плана, важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из 
графичког прилога бр.4 „План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“ Р 
1:1000 
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3.4.1. ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (Ј1) 
 
У постојећем стању, у обухвату Плана нису евидентирани објекти предшколсих установа. 

За укупан број становника од око 4150, на територији плана, очекује се око 309 деце 
предшколског узраста.  

Смештај деце предшколског узраста из обухвата Плана се планира у оквиру две локације 
предшколских установа:  Ј1-1 (капацитет  91  корисник) и Ј1-2 (капацитет 47 корисника). 
Остатак деце предшколског узраста биће смештен у објектима у непосредном окружењу 
предметног Плана, и то у: 

- постојећем објекту „Сунце“ у улици Радивоја Ракоњца бр. 4а, капацитета 264 
корисника.  

- планираном објекту у улици Спасића и Машере (према ДУП „Трговачка“),     
капацитета 320 корисника. 

 
 
 

Предшколске установе Ј1-1 и Ј1-2 

грађевинска парцела  Ј1-1 (око 1363 m2)* 
 Ј1-2 (око  712m2)* 
Напомена*: тачне површине парцела ће одредити Републички 
геодетски завод, приликом формирања грађевинске парцеле. 

правила парцелације  планом су дефинисане грађевинске парцеле предшколских установа 
(Ј1-1 и Ј1-2) и  није дозвољено њихово даље парцелисање.  

изградња нових објеката и 
положај објекта на парцели 

 објекте постављати у оквиру зоне грађења која је дефинисана 
грађевинском линијом. Грађевинске линије су линије до којих је 
дозвољено грађење, тј. није обавезно постављање објеката или 
делова објеката на њих; 

 дозвољена је изградња једног објекта на парцели. На парцели није 
дозвољена изградња помоћних објеката, изузев отворених терена и 
мобилијара за игру и боравак деце на отвореном; 

 објекти су по положају слободностојећи; 
 није дозвољено прелажење делова објеката (еркери, улазне 

настрешнице и сл.) ван дефинисаних грађевинских линија; 
 подземна грађевинска линија се поклапа са надземном 

грађевинском линијом. 

индекс заузетости парцеле  максимални индекс заузетости З=50%  

висина објекта  максимална висина венца објекта је 8m.  

кота приземља  Кота приземља планираних објеката не може бити нижа од коте 
нивелете јавног пута. 

 кота приземља планираних објеката може бити максимум 1,2m 
виша од нулте коте објекта. 

услови за слободне и зелене 
површине 

 обезбезбедити минимум 50% слободних и зелених површина на 
парцели. Од тога минимум 40% (20% површине парцеле) зелених 
површина у директном контакту са тлом (декоративно уређене 
зелене површине, травнати терени – игралишта) и минимум 40% 
(20% површине парцеле) застртих површина (стазе, платои, дечја 
игралишта, песковници и сл.); 

 поставити справе за игру деце које су примерене предшколском 
узрасту и планирати површине под травњацима, као и пешчаник. 
Справе треба да буду безбедне при коришћењу, без оштрих ивица и 
шиљатих делова, добро димензионисане и једноставне за 
одржавање (препоручује се дрво као природан материјал); 

 сви застори, од мањих стаза до површина за игру као и терени, 
морају бити од гумираног асфалта, тартана и сличних материјала 
који не изазивају озледе; 

 дуж граница парцеле треба формирати фиксну ограду у 
комбинацији са живом оградом или пузавицама. могућа је 
комбинација зелене – живе ограде и транспарентне; 

 садни материјал треба да има високе биолошке и декоративне 
вредности. Није дозвољена садња токсичних, инвазивних и 
алергогених биљних врста, врста са бодљама и отровним 
плодовима, медоносних и сл. 
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саобраћајни приступ и 
решење паркирања 

 колски и пешачки приступ објектима планира се:  
- за парцелу Ј1-1 са Улице Владимира Матијевића; 
- за парцелу Ј1-2 са Улице Зорине. 

 потребан број места за паркирање за предшколске установе 

обезбеђени су у регулацији јавних саобраћајница: 
- за Ј1-1 – 5ПМ у улици Белог багрема; 
- за Ј1-2 – 5ПМ у улици  Зориној. 

 економски прилаз решити тако да се не укршта са главним 
кретањима деце у комплексу. 

архитектонско обликовање  при пројектовању објеката предшколских установа, уколико је 
могуће обезбедити јужну орјентацију  за групне собе; 

 архитектонско обликовање објеката треба решити савременим 
архитектонским изразом у контексту са околином. Архитектонска и 
колористичка решења као и материјали треба да буду што ближи 
изворним решењима што подразумева примену природних и мањег 
броја различитих материјала и боја, уједначену текстуру и боју са 
могућом дискретном пластиком венца и око отвора;  

 завршну етажу пројектовати са равним кровом (кров минималног 
нагиба уз евентуално формирање некорисног таванског простора). 

услови за ограђивање 
парцеле 

 комплексе предшколских установа потребно је оградити. Обавезно 
је ограђивање парцеле предшколске установе оградом максималне 
висине 1.5m (зидани део максималне висине 0.6m). 

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. 

инжењерскогеолошки 
услови 

 у даљој фази пројектовања неопходно је извести детаљна геолошка 
истраживања а све у складу са  Законом о рударству и геолошким 
истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 101/15). 

 

(Услови: Секретаријата за образовање и дечју заштиту VII-03 бр. 35-74 од 15.12.2017 године) 
 
3.4.2. ОСНОВНЕ ШКОЛЕ (Ј2) 
 
У постојећем стању, у обухвату Плана нису евидентирани објекти основношколских 
установа. 
Смештај деце школског узраста из обухвата Плана се планира у оквиру две локације 
школских установа у објектима у непосредном окружењу предметног Плана, и то у: 
 

- ОШ „Ђорђе Крстић“, у улици Живка Настића-Бабе бр. 12 
- ОШ „Мирослав Антић“, у улици Црвено барјаче бр. 6 

 

(Услови: Секретаријата за образовање и дечју заштиту VII-03 бр. 35-74 од 15.12.2017. године) 
 

3.4.3. УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ (Ј6) 
 
У постојећем стању, у обухвату Плана нису евидентирани објекти примарне здравствене 
заштите. 
 
Најближи објекти примарне здравствене заштите у којима становници предметног подручја 
могу остваривати здравствену заштиту су: 

- Централни објекат Дома здравља „Др. Симо Милошевић“ – Чукарица, Улица пожешка 
бр. 82, удаљен око 3 км од предметног подручја; 

- Огранак „Жарково“ у Улици спасовданској, бр. 4а, удаљен око 0.7 км од предметног 
подручја; 

Здравствена амбуланта „Чукаричка падина“ у Улици Стевана Ђурића Трошаринца, бр. 2, 
удаљена око 3.5 km од предметног подручја. 
 

(Услови: Секретаријата за здравство II-01 бр. 50-1003/2017од 14.12.2017. године) 
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4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 

(графички прилог бр. 3 „Регулационо-нивелациони план“ Р 1:1000 и графички прилог бр. 4 
„План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“ Р 1:1000 
 
4.1. ПОВРШИНЕ ЗА СТАНОВАЊЕ  
 
4.1.1. ЗОНА С6  
 
У оквиру зоне С6 - трансформација породичног становања у делимично формираним 
градским блоковима  у вишепородично становање – издвојене су две подзоне: С6.1 и С6.2 са 
истим правилима грађења, које се разликују само по планираној висини венца објекта.  
 

  Зона С6 (подзоне С6.1 и С6.2) 

основна намена површина 
 вишепородично становање у зони трансформације у  делимично 

формираним градским блоковима  

компатибилност намене 

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

 на појединачним парцелама у оквиру ове зоне, компатибилна 
намена може бити доминантна или једина;  

 за наведене компатибилне намене примењују се исти 
урбанистички параметри као за претежну намену.  

број објеката на парцели 

 на свакој грађевинској парцели дозвољена је изградња једног 
објекта; 

 у оквиру грађевинске парцеле није дозвољена изградња  
помоћних објеката;  

 у оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, сеница, 
базена, стакленика и зимских башти, које не улазе у обрачун 
урбанистичких параметара. 

услови за формирање 
грађевинске парцеле 

 нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем 
целих или делова катастарских парцела мора имати: 
- минималну површину 350m2; 

- минималну ширину фронта 12m; 

- обавезан непосредан приступ парцеле на јавну саобраћајну 

површину. 
 постојећа катастарска парцела може постати грађевинска 

парцела уколико испуњава следеће услове: 
- минималну површину 250m2; 

- минималну ширину фронта 10m; 

- обавезан непосредан приступ парцеле на јавну саобраћајну 
површину. 

 код угаоних парцела, све странице које излазе на јавну 
саобраћајну површину се сматрају фронтом парцеле а остале 
границе парцеле се сматрају бочним границама парцеле. 

 у случају када грађевинска парцела има излаз на више 
саобраћајница, минималну ширину фронта парцеле потребно је 
остварити према минимум једној саобраћајници.  

 Спајање парцела из различитих подзона није дозвољено. 

изградња нових објеката и 
положај објекта на парцели 

 објекат, према положају на парцели може бити слободностојећи 
или једнострано узидан.  

 једнострано узидани објекат има једну бочну страну објекта 
постављену на бочну границу парцеле. 

 објекте поставити у оквиру зоне грађења која је дефинисана 
минималним растојањима од бочних и задње границе парцела и 
грађевинским линијама у односу на утврђене регулационе линије 
јавних површина, како је приказано у графичком прилогу бр.3. 
„Регулационо-нивелациони план“, Р 1: 1000; 

 није обавезно постављање објеката или делова објеката на 
грађевинску линију, већ у простору који је дефинисан 
грађевинским линијама; 

 подземна грађевинска линија не сме да прелази регулациону 
линију. 

 меродавна висина за одређивање минималних удаљења објеката 
од граница грађевинске парцеле је висина венца објекта. 
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растојање од бочне границе 
парцеле 

 минимално растојање објекта без отвора (једнострано узиданих) 
на бочним фасадама, од бочне границе парцеле је 0m. 

 за објекте који су повучени од бочне границе парцеле важе 
следећа правила: 

- минимално растојање објекта без отвора или са отворима 
помоћних просторија на бочним фасадама, (парапет отвора 
1.6m) од бочних граница парцеле је 1/5 висине објекта; 

- минимално растојање објекта са отворима стамбених и 
пословних просторија на бочним фасадама, од бочних 
граница парцеле је 1/3 висине објекта.  

растојање од задње границе 
парцеле 

  Растојање објеката од задње границе парцеле је минимално 1/2 
висине објекта, без обзира на врсту отвора на фасади. 

индекс заузетости парцеле (З) 

 у оквиру ове зоне (подзоне) дефинисан је:  

- максимални индекс заузетости З =50% 
- максимални индекс заузетости подземних етажа 85% 

висина венца објекта (H) 

 за подзону С6.1 

- максимална висина слемена H =15.5m у односу на нулту 
коту 

- максимална висина венца објекта је 12.0m у односу на нулту 
коту.  

 за подзону С6.2 

- максимална висина слемена H =18.5m у односу на нулту 
коту 

- максимална висина венца објекта је 15.0m у односу на нулту 
коту.  

кота пода приземља 

 кота приземља објекта је највише 1.6m виша од нулте коте а 
приступ пословном простору мора бити прилагођен особама са 
смањеном способношћу кретања. 

правила и услови за 
интервенције на постојећим 
објектима 

 сви постојећи објекти на парцели могу се реконструисати, 
доградити или надзидати у оквиру дозвољених урбанистичких 
параметара и осталих правила грађења, уколико положај објекта 
према регулационој линији задовољава услов дефинисан 
правилима Плана; 

 на постојећим објектима, у случају да су правила за ту зону 
прекорачена (намена, индекс заузетости, висина објекта, однос 
према грађевинској линији, удаљеност од суседних парцела и 
објеката), дозвољена је адаптација, санација, инвестиционо и 
текуће одржавање објекта у постојећем габариту;  

 за сваки постојећи објекат за који је могућа реконструкција и 

доградња у складу са условима овога плана, неопходна је 
провера да ли објекат у конструктивном смислу и са геотехничког 
аспекта задовољава услове за планиране интервенције;  

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

услови за слободне и зелене 
површине 

 проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 
50%; 

 минимални проценат зелених површина у директном контакту са 
тлом (без подземних објеката и/или делова подземних објеката) 
износи 10%. 

решење паркирања 

 паркирање решити на парцели изградњом подземне гараже или 
на отвореном паркинг месту у оквиру парцеле, према нормативу: 
1.1 ПМ/1 стамбену јединицу; 

 од укупног броја паркинг места, за објекте пословне намене, као 
и стамбене и стамбено-пословне зграде са десет или више 
стамбених јединица, обезбедити 5% паркинг места за инвалиде. 

архитектонско обликовање 

 објекте испројектовати у духу савремене архитектуре;  
 последња етажа се може извести као поткровље, мансарда или 

повучена етажа. Дозвољена је изградња вишеводног крова;  
 висина надзитка поткровне етаже износи максимално 1.60m 

рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома 
кровне косине. Нагиб кровних равни прилагодити врсти кровног 
покривача. Максимални нагиб кровних равни је 45 степени; 

 мансардни кров мора бити искључиво у габариту објекта (без 
препуста) пројектован као мансардни кров уписан у полукруг, с 
тим да максимална висина прелома косине мансардног крова 
износи 2.2 m од коте пода поткровља; 

 прозорски отвори у поткровљу се могу решавати као кровне баџе 
или кровни прозори, с тим да облик и ширина баџе морају бити 
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усклађени са осталим елементима фасаде; 
 повучени спрат се повлачи минимално 1.5m у односу на фасадну 

раван последњег спрата, према јавној површини. Кров изнад 
повученог спрата пројектовати као раван, односно плитак коси 

кров (до 15 степени) са одговарајућим кровним покривачем. 

услови за ограђивање 
парцеле 

 грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до 
висине од 0.90 m (рачунајући од коте тротоара) или 
транспарентном оградом до висине од 1.40 m. 

минимални степен опремљености 
комуналном инфраструктуром  
 
 

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

 у планираним објектима се морају обезбедити довољне количине 
воде и довољан притисак за санитарне и против пожарне 
потребе. 

услови и могућности фазне 
реализације  

 могућа је фазна реализација изградње на парцели;  
 све етапе - фазе реализације морају бити дефинисане у 

пројектној документацији. омогућити функционисање сваке фазе 
независно од реализације следеће и да се обавезе из једне фазе 
не преносе у другу: 

 у свакој фази реализације морају се обезбедити прописани 
услови за паркирање, озелењавање и уређење слободних 

површина парцеле.  

инжењерскогеолошки услови 

 надзиђивање постојећих објеката је могуће ако се 
истраживањима утврди да су исти фундирани на одговарајући 
начин и да увећање оптерећења на темеље неће изазвати 
штетне последице по објекат, у супротном потребно је спровести 
одговарајуће интервенције на темељима као санационе мере  
или пак у терену како би се омогућило прихватање додатног 
оптерећења. Сва истраживања се морају спровести у складу са 
Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени 
гласник РС“ бр. 101/15). 

 
 

5. БИЛАНСИ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА 

 
 

Остварени капацитети 
Постојеће  

оријентационо 
Укупно Планирано 

оријентационо 
Укупна површина плана 13,33 ha 13,33 ha 

Нето површина блокова* 10,23 ha 9,64 ha 

             Земљиште јавне намене  

БРГП објеката и комплекса јавних служби 0,00 0,21 ha 

Укупно земљиште јавне намене 3.05 ha 3.64 ha 

            Површине осталих намена 

БРГП становања 89384 m2 153688 m2 

БРГП пословања 663 m2 2520 m2 

Укупно земљиште осталих намена   

УКУПНА БРГП 90047 m2 156209 m2 

број станова 711 1537 

број локала 8 31 

број становника 1932 4150 

број запослених 22 85 

просечан индекс изграђености** 1,2 1,6 

густина становања*** 178 417 
*      Без саобраћајне мреже   
**    Просечан индекс изграђености је однос укупне БРГП и нето површине блокова у m2  
***  Густина становања је однос планираног броја становника и нето површине блокова у ha 
Табела 3 - Упоредни приказ укупних постојећих и планираних капацитета - оријентационо 
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1 С6 6388 10005 280 10285 270 100 10 

2 С6 19292 30781 280 31061 831 308 9 

3 С6 13419 21325 280 21605 576 213 9 

4 С6 9814 15521 280 15801 419 155 9 

5 С6 9149 14450 280 14730 390 144 9 

6 С6 9415 14878 280 15158 402 149 9 

7 С6 15900 25319 280 25599 684 253 10 

8 С6 7437 11694 280 11974 316 117 10 

9 С6 6210 9718 280 9998 262 97 10 

Укупно  97024 153688 2520 156209 4150 1537 85 

 
Табела 4 - Табеларни приказ планираних капацитета осталих намена – оријентационо 
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С6.1 50% 12m/15,5m 10% 

С4 1.2 50% 
9m/12.5m 

П+1+Пк/Пс 
20% 

С6 2.8 60% 
18m/21.5m 
П+4+Пк/Пс 

10% 

С6.2 50% 15m/18,5m 10% 

 
Табела 5 - Упоредни приказ урбанистичких параметара за остале намене: предложених Планом и по Плану 
генералне регулације  

 
 

В) СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
(графички прилог бр. 4 „План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“ Р 
1:1000) 
 
Овај План представља основ за издавање информације о локацији, локацијских услова, као 
и за израду пројекта препарцелације и урбанистичког пројекта и основ за формирање 
грађевинских парцела јавних намена у складу са Законом о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука 
УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14). 

У поступку даље разраде планског документа, у складу са Законом о процени утицаја на 
животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09) и Уредбе о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 114/08), инвеститори су 
дужни да се обрате, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе или другог 
акта којим се одобрава изградња, односно реконструкција или уклањање објеката, 
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наведених у Листи I и Листи II, надлежном органу за заштиту животне средине ради 
спровођења процедуре процене утицаја на животну средину.  

Овим Планом даје се могућност фазног спровођења саобраћајница. Могућa је 
парцелација/препарцелација јавних саобраћајних површина тако да је минимални обухват 
пројекта парцелације/препарцелације цела планирана грађевинска парцела саобраћајнице. 
Нове грађевинске парцеле морају да обухвате пун профил саобраћајнице. 
 
Кроз израду техничке документације за јавне саобраћајне површине, у оквиру дефинисане 
регулације саобраћајнице, дозвољена је промена нивелета, елемената попречног профила и 
мреже инфраструктуре (димензије инсталација и распоред инсталација у профилу), као и 
увођење нове инфраструктуре.  
 
Техничку документацију урађену у складу са локацијским условима, којом се дефинише 
режим прикључења приступних саобраћајница у оквиру површина осталих намена на јавну 
саобраћајну површину доставити на сагласност Секретаријату за саобраћај. 
 
 

1. ОДНОС ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ ПЛАНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

(подаци о постојећој планској документацији су саставни део документације Плана) 
 
Ступањем на снагу овог Плана детаљне регулације стављају се, у границама овог Плана, ван 
снаге следећи планови: 
 

 План детаљне регулације блока између улица Водоводске, Бранка Цветковића, Рајка 
Ружића, Провалијске и регулације Жарковачког потока, градска општина Чукарица 
(„Службени лист града Београда“, бр.68/17); 

 План детаљне регулације за део насеља Старо Жарково, градска општина Чукарица 
(„Службени лист града Београда“, бр.68/13); 

 План детаљне регулације I месне заједнице у Жаркову „Јулино брдо“ („Службени лист 
града Београда“, број 34/09); 

 Детаљни урбанистички план „Трговачка“ („Службени лист града Београда“, бр. 
25/92); 

 Детаљни урбанистички план за регулацију Жарковачког потока („Службени лист 
града Београда“, бр. 2/92);  

 Детаљни урбанистички план саобраћајнице од Савске магистрале до улице Пилота М. 
Петровића („Службени лист града Београда“, бр. 15/85). 
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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  Р 1:1000  
3.1. ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ   Р1:100/1000   
3.2. ПОДУЖНИ ПРОФИЛИ    
4. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА СА СМЕРНИЦАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ Р 1:1000  
5. ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ   Р 1:1000  
6. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ Р 1:1000  
7. ТОПЛОВОДНА И ГАСОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ Р 1:1000  
8. СИНХРОН ПЛАН Р 1:1000  
8.1. СИНХРОН ПЛАН – ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ    
9. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА КАРТА ТЕРЕНА  Р 1:1000 
   

 
 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

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

 
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
 

1д. Топографски план са границом Плана  Р 1:1000 
2д. Катастарски план са радног оригинала са границом Плана  Р 1:1000 
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: 


