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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА МАКИШКОГ ПОЉА, 

ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА 
 
 

- Елаборат за рани јавни увид – 
 

 

 
 

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 
1. УВОД 
 
Изради Плана детаљне регулације дела Макишког поља, градска општина Чукарица, (у 
даљем тексту: План) приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације дела Макишког поља, градска општина Чукарица, ("Службени лист 
града Београда„ бр. 3/17) (у даљем тексту: Одлука) коју је Скупштина града Београда 
донела на седници одржаној 26. јануара 2017. године, а на иницијативу Дирекције за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда. 
 
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда и Удружење архитеката Србије 
расписали су отворени, анкетни, једностепени урбанистичко-архитектонски конкурс дела 
Макишког поља. Изабрана решења биће основ за формулисање планског решења у Нацрту 
овог плана. 
 
2. ОБУХВАТ ПЛАНА 
 
У складу са Одлуком обухваћен је део територије градске општине Чукарица, простор 
Аутопутске обилазнице, Савске магистрале, улица Ендија Ворхола, Милорада Јовановића и 
површине намењене за садржаје железнице у складу са Одлуком о изради плана детаљне 
регулације подручја железничке станице „Макиш“, Градска  општина Чукарица ( „Сл.лист 
града Београда“ бр. 51/14) са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће односно 
планиране мреже.  

 
Површина обухваћена Планом детаљне регулације износи око 680 ha.  
 
Коначна граница утврдиће се у фази израде и верификације Нацрта плана. 
 
За израду елабората за рани јавни увид коришћене су следеће подлоге: 
• орто-фото снимак; 
• катастарско-топографски план Р 1: 1000; 
• копија плана водова и подземних инсталација Р 1: 500, 1: 1000;    
 
Предложена граница Плана приказана је на свим графичким прилозима овог елабората. 
 
Шире окружење приказано је на графичком прилогу бр. 1: „Шира ситуација са границом 
обухвата '' Р 1: 10000. 
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3. ПЛАНСКЕ УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 
 
 
Плански основ за израду Плана садржан је у Плану генералне регулације грађевинског 
подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целинe I-XIX) ("Службени 
лист града Београда", бр. 20/16 и 97/16) (у даљем тексту ПГР Београда).  
 
 

 
Слика 1. Извод из ПГР Београда - „Планиранa намена површина" 
 
Предметно подручје, према Плану генералне регулације планирано је за површине за 
инфраструктурне објекте и комплексе, саобраћајне површине, водeне површине,  железницу, 
шуме, мрежу саобраћајница, а највећим делом за површине за комерцијалне садржаје (К2 - 
зона комерцијалних садржаја у зони средње спратности), мешовите градске центре (М4 - 
зона мешовитих градских центара у зони више спратности и М5 - зона мешовитих градских 
центара у зони средње спратности) део територије планиран је за шуме, а резервисане су и 
две јавне површине. 
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Слика 2. Извод из ПГР Београда - „Подела на зоне са истим правилима грађења" 
 

Према ПГР Београда, графички прилог „Подела на зоне са истим правилима грађења'' број 4-
8, у граници Плана планирани су комерцијални садржаји: зона К2 - зона комерцијалних 
садржаја у зони средње спратности и мешовити градски центари: зона М4 - зона мешовитих 
градских центара у зони више спратности и зона М5 - зона мешовитих градских центара у 
зони средње спратности. 
 

Са аспекта заштите културних добара, простор у оквиру границе Плана није утврђен за 
културно добро, не налази се у оквиру просторне културно-историјске целине, не ужива 
претходну заштиту, не налази се у оквиру претходно заштићене целине и не садржи 
појединачна културна добра. Предметно подручје не налази сe у зони археолошких 
локалитета. 
 

Даље спровођење ПГР Београда за највећи део обухваћене територије планирано је 
oбавезном израдом плана детаљне регулације. 
 
Извод из Плана генералне регулацијe je саставни део документације овог Елабората. 
 
3.1. Планске условљености из планова генералне регулације 
 
Планом генералне регулације мреже ватрогасних станица, Службени лист града Београда бр. 
32/13 (у даљем тексту ПГР мреже ватрогасних станица), у границама овог Плана, планирана 
је изградња мале ватрогасне станице. Даље спровођење ПГР мреже ватрогасних станица, за 
ову локацију, планирано кроз израду плана детаљне регулације. 
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Извод из ПГР мреже ватрогасних станица je саставни део документације овог Елабората, а 
граница је приказана на графичком прилогу „Подаци о постојећој планској документацији" 
(1299-ВС13). 
 
4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

4.1. Постојећа планска документација 

Планови и делови планова обухваћени границом Плана: 

 
• Детаљни урбанистички план трасе и деонице ауто-пута Београд-Обреновац од 

Чукарице до Остружнице, Службени лист града Београда бр. 22/71, 
• Детаљни урбанистички план за регулацију Жарковачког потока, Службени лист града 

Београда бр. 2/92,  
• Детаљни урбанистички план "Чукаричка падина", Службени лист града Београда бр. 

29/86, 3/92, 16/92, 
• Детаљни урбанистички план саобраћајнице од Савске магистрале до Ул. Пилота М. 

Петровића, Службени лист града Београда бр. 15/85, 
• Детаљни урбанистички план дела месне заједнице "Беле боде" у Жаркову, Службени 

лист града Београда 12/87, 
• План детаљне регулације „Ада Циганлија“, Службени лист града Београда бр. 65/16, 
• Регулациони план саобраћајнице I-I, Службени лист града Бограда бр. 3/98, 
• Регулациони план деонице аутопута Е-75 И Е-70 Добановци - Бубањ Поток, Службени 

лист града Београда бр. 13/99,  
• План детаљне регулације и месне заједнице у Жаркову - "Јулино брдо", Службени 

лист града Београда бр. 34/09, 

• План детаљне регулације за колектор Железник Сава са мелиорационим каналима, 
Службени лист града Београда бр. 11/11, 

 

Границе наведених важећих урбанистичких планова и донетe oдлукe су саставни део 
документације овог Елабората. 
 
4.2. Постојеће коришћење земљишта 
 

У постојећем стању издвајају се: 
- пољопривредне површине, 
- воде и водене површине, 
- становање, 
- комерцијалне садржаје, 
- привредне површине 
- саобраћајне површине, 
- зелене површине, 
- јавне службе, 
- спортски комплекси 
- неизграђено земљиште, 
- инфраструктурне површине 

 
Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр. 2: „Постојећe 
коришћење земљишта” Р 1: 10000.    

 
Предметно подручје се налази на граници са средњом зоном града уз Савску магистралу. 
Користи се углавном као пољопривредно земљиште, делом је шума, а уз Улицу Милорада 
Јовановића је мањи број, неплански изграђених, стамбених и комерцијалних објеката, док се 
уз Водоводску улицу налазе и инфраструктурни објекти у служби система градског водовода 
и канализације, а на земљишту железнице изграђен је и и спортски терен – фудбалско 
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игралиште. Предметни простор пресецају и објекти инфрастуктурне мреже, канали и 
далеководи, као и Железничка река и поток Париповац.  
 
Померањем границе уже зоне заштите београдског изворишта уз Савску магистралу, ово 
подручје добија на значају и пуној актуелности, а за град представља изузетан 
функционални, просторни и инвестициони ресурс. 
 
Својим положајем, у односу на важне саобраћајне везе, овај простор представља значајну 
локацију за интегрисање постојећих и планираних садржаја. 
 

 
Слика : Панорама Макишког поља са Савске магистрале 
 

 
Слика : Панорама ранжирна станица 

 

 
Слика : Комерцијални садржаји уз улицу Боре Станковића 
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Слика : Становање уз Водоводску улицу 
 

Комерцијални садржаји 
 
У постојећем стању комерцијалчни садржаји су заступњени уз улице Боре Станковића, 
Милорада Јовановића и Водоводску улицу, на површини од око 29ha.  
 
Неизграђене површине 
Неизграђене површине заузимају простор од око 2,5ha, који се налази непосредно уз зону 
становања уз Водоводску улицу. 
 
Пољопривредне површине 
 
Пољопривредне површине у постојећем стању заузимају највећи део територије Плана, око 
437ha. Чине је обрадиве површине са претежно интензивном ратарском пољопривредом. 
 

 
Слика : Становање уз Водоводску улицу у близини ранжирне станице 
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Слика : Пословни комплекси и спортски терен – фудбалско игралиште  
 

      
Слика : Водоводска улица и инфраструктурни садржаји уз Водоводску улицу  
 

           
  

          
 

Слике : Поглед са ауто-пута на околна насеља (Чукаричка падина, Јулино брдо и Железник) 
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Објекти и комплекси јавних служби 
 
У обухвату Плана нема евидентираних постојећих објеката и комплекса јавних служби. 
 
4.3. Постојеће јавне саобраћајне површине  
 
У оквиру границе Плана,  у постојећем стању, саобраћајне површине износе 46,3 ha. 
 
Окосноцу саобраћаја предметног подручја представља Савска магистрала, која се пружа уз 
северо-западну границу Плана. Савска магистрала заједно са Радничком улицом и Булеваром 
војводе Мишића представља један од уводних праваца у град којим се насеља са десне обале 
реке Саве повезују са централним подручјем града. У профилу има два издвојена коловоза са 
по две саобраћајне траке по смеру и обостраним стајалиштима у близини раскрснице са 
Улицом Боре Станковића.  
 
У југо-западном делу границе плана, у обухвату је и деоница аутопута Е-75 и Е-70 
Добановци-Бубањ поток (обилазница Београда), који се спроводи на основу важећег плана. 
Ова деоница је уједно и део где се укрштају државни путеви А1 (државна граница са 
Мађарском (гранични прелаз Хоргош)-Нови Сад-Београд-Ниш-Врање-државна граница са 
Македонијом (гранични прелаз Прешево) и 26 (Београд-Обреновац-Шабац-Лозница-државна 
граница са БИХ (гранични прелаз Мали Зворник)) – петља „Остружница“.  
 
Такође, у поменутој петљи се укрштају и обилазница Београда и Савска магистрала. Поред 
Савске магистрале, од примарне уличне мреже у обухвату предметног плана су следеће 
улице: 
 

- Енди Ворхол (магистрална саобраћајница), 
- Боре Станковића (магистрална саобраћајница),  
- Потез Милорада Јовановића и Водоводска (улица првог реда). 

 
Улица Боре Станковића, у Макишу, са једном саобраћајном траком по смеру, без тротоара. 
Припада делу саобраћајног потеза Кружног пута на делу од Макиша до Лештана. 
 
Унутар границе Плана нема изграђене саобраћајне мреже, осим интерне мреже и 
некатегорисаних путева.  
 
Kроз предметни простор саобраћају возила јавног градског превоза путника (у даљем тексту: 
ЈГПП) чије се трасе пружају улицама Ендија Ворхола, Милорада Јовановића, Водоводском, 
Боре Станковића и Савском магистралом. С обзиром да се, од укупне површине обухваћене 
предметним планом, само око 20% налази у гравитационој зони постојећих стајалишта 
линија ЈГПП неопходно је увођење нових стајалишта у Савској магистрали, као и увођење 
нових или кориговање постојећих линија ЈГПП.  
 
Аутобуска стајалишта у Улици Боре Станковића се налазе у непосредној близини укрштања 
са Савском магистралом, изведена као нише, односно полунише, са неадекватном ширином 
тротоара. 
  
У обухвату плана се налази део комплекса ранжирне железничке станице „Макиш“, односно 
северо-источни део комплекса ранжирне станице „Макиш“, као и део трасе железничке 
пруге, деоница Макиш-Остружница. Ранжирна станица „Макиш“ је преко тунела „Кнежевац“ 
повезана са  Топчидерском долином и даље на железничку пругу у оквиру Београдског 
железничког чвора.  
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4.4. Постојеће површине за инфраструктурне објекте и комплексе  
 
Водоводна мрежа и објекти 
 
Подручје предметног Плана припада првој висинској зони водоснабдевања града Београда и  
широј зони заштите изворишта (малим делом и ужој зони, око петље на путу Београд-
Обреновац). Заштита водоизворишта спроводи се у складу са: 

- Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања („Службени гласник РС“, бр. 92/08), 

- Решењем о зонама санитарне заштите на административној територији града Београда за 
изворишта подземних и површинских вода која служе за водоснабдевање града Београда 
(Министарство здравља бр: 530-01-48/2014-10 од 01.08.2014. године), и 

- Решењем о престанку важења појединих решења Градског комитета за здравство, рад и 
социјалну политику и Градског комитета за здравство („Службени лист града Београда“, 
бр. 84/14). 
 

У граници обухвата плана непосредно уз улицу Водоводска  налази се комплекс београдског 
водовода - постројење за пречишћавање питке воде ППВ „Беле воде“. Ван границе плана уз 
реку Саву је ЦС „Шабачка“ којом се захватају речне воде и препумпавају до ППВ „Беле воде“ 
цевоводима Ø1000 mm. Локацију пресецају и примарни цевоводи Ø1500mm који повезују 
ППВ „Макиш“ и ППВ „Беле воде“. Након пречишћавања на ППВ „Беле воде“, чиста вода се 
транспортује у систем водоводом пречника – Ø700mm изграђеног дуж улице Водоводска, 
односно Милорада Јовановића.   
 
Канализациона мрежа и објекти 
 
Подручје предметног Плана припада Централном канализационом систему, делу који се 
каналише по сепарационом начину одвођења атмосферских и употребљених вода. 
Реципијент свих фекалних вода са подручја плана, а и шире просторне целине, су постојећи 
фекални колектори - стари димензија 60/110 cm и нови димензија 100/150 cm-120/180 cm 
који пролазе ободом Макишког поља и употребљене воде доводе до КЦС „Чукарица“, којом се 
ове воде потискују у колектор у Булевару Војводе Мишића и даље ка систему градске 
фекалне канализације, чије је крајње одредиште планирани сабирни колелектор - 
„Интерцептор“, односно ППОВ „Велико село“. 
На траси фекалног колектора изграђене су три канализационе црпне станице - КЦС 
„Железник“, КЦС „Жарково“ и КЦС „Чукарица“, које су у функцији. 
 
Крајњи реципијент атмосферских вода је река Сава. Са предметног плана подручја кишне 
воде се евакуишу путем мелиорационих канала. 
 
За евакуацију кишних вода са територије шире просторне целине изграђени су следећи 
примарни објекти градске канализације и то:  

- „Падински канал“ - кишни колектор димензија 220/220cm-250/250cm, изведен од 
ретензије на Жарковачком потоку, дуж обода Макишког поља до водозахватне грађевине 
у Железничкој реци,   

- колектор Железник-Сава димензија 435х435 cm који почиње водозахватом у кориту 
Железничке реке код фабрике „Иво Лола Рибар“ а завршава се изливом у реку Саву. 
 

За евакуацију кишних вода изграђени су мелиорациони канали који одводе воду до 
мелиорационе црпне станице „Шабачка“ и даље у Саву. Систем мелиорационих канала 
функционише у саставу водопривредних објеката за коју је одговорна надлежна 
водопривредна организација. Све воде које не прихвате предметни колектори прихватају се 
мелиорационим каналима. 
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Водопривреда 
 
Подручје предметног Плана налази се у Макишком пољу који карактерише низак терен на 
котама од 69,20 mnm до 73,0 mnm. Просечна кота је на око 72,0 mnm. С обзиром на свој 
висински положај одводњавање Макишког поља врши се путем система мелиорационих 
канала, који су повезани и гравитирају ка постојећој мелиорационој црпној станици „Макиш“, 
преко које се све воде из главног канала даље препумпавају у реку Саву. 
Макишко поље је изворишна зона Београдског водовода и угрожено је дотоком атмосферских 
вода са слива који гравитира према Макишком пољу и водама Железничке реке. 
У циљу заштите изворишта, спречавање дотока и изливања загађених кишних вода у зону 
изворишта изграђени су следећи објекти: 

-  „Падински канал“ - кишни колектор димензија 220/220 cm-250/250 cm, изведен од 
ретензије на Жарковачком потоку, дуж обода Макишког поља до водозахватне грађевине 
у Железничкој реци, и   

- колектор Железник-Сава димензија 435х435 cm који почиње водозахватом у кориту 
Железничке реке код фабрике „Иво Лола Рибар“ а завршава се изливом у реку Саву. 

 
Електроенергетска мрежа и објекти 

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

• једносистемски надземни вод 110 kV, бр. 104/1, веза трансформаторске станице (ТС) 
110/35 kV „Београд 2“ са ТС 110/10 kV „Београд 32 – Водовод Макиш“; 

• двосистемски (два вода на истим стубовима) надземни вод 110 kV, бр. 1211АБ, веза ТС 
110/35 kV „Београд 2“ са ТС 110/10 kV „Београд 38 – Жарково“; 

• двосистемски надземни вод 110 kV, бр. 117/1+121/1, веза: 
o ТС 110/35 kV „Београд 2“ са ТС 110/35/10 kV „Београд 35 – Сремчица“ и 
o ТС 110/35 kV „Београд 2“ са ТС 110/35/10 kV „Београд 10 – Мислођин“; 

• једносистемски надземни вод 110 kV, бр. 130/1, веза ТС 110/35 kV „Београд 2“ са ТС 
110/10 kV „Београд 21 – ВТИ“; 

• ТС 35/10 kV „Беле воде“, инсталисане снаге 32 MVA, уз Водоводску улицу; 
• три подземна вода 35 kV, у тротоарском простору дуж Улице Милорада Јовановића, од 

ТС 110/35 kV „Београд 2“ до ТС 35/10 kV „Беле воде“; 
• један подземни вод 35 kV, у тротоарском простору дуж Водоводске улице, од ТС 35/10 

kV „Беле воде“ до ТС 35/10 kV „ВП Жарково“; 
• један подземни вод 35 kV, у тротоарском простору дуж Водоводске улице, од ТС 35/10 

kV „Беле воде“ до ТС 35/6 kV „Топлана Церак“; 
• подземна деоница једносистемског надземно – кабловског вода (НКВ) 35 kV, у 

тротоарском простору дуж Водоводске улице, од ТС 110/35 kV „Београд 2“ до ТС 35/10 
kV „Иво Лола Рибар“; 

• једносистемски НКВ 35 kV од ТС 110/35 kV „Београд 2“ до ТС 35/10 kV „Беле воде“; 
• једносистемски НКВ 35 kV, бр. 301, од ТС 35/10 kV „Макиш“ до ТС 35/10 kV „Железник 

- провизоријум“; 
• надземна деоница једносистемског НКВ 35 kV, бр. 311, од ТС 110/35 kV „Београд 2“ до 

ТС 35/10 kV „Макиш“; 
• двосистемски надземни вод 35 kV, бр. 312+313, веза: 

o од ТС 110/35 kV „Београд 2“ до ТС 35/10 kV „Галовица“ и 
o од ТС 110/35 kV „Београд 2“ до ТС 35/10 kV „Баново брдо“; 

• двосистемски НКВ 35 kV, бр. 313+338, веза: 
o од ТС 110/35 kV „Београд 2“ до ТС 35/10 kV „Баново брдо“ и 
o од ТС 35/10 kV „Макиш“ до ТС 35/10 kV „Баново брдо“; 

• осам (8) ТС 10/0,4 kV са одговарајућом мрежом водова 10 kV, 1 kV као и инсталацијама 
јавног осветљења (ЈО). Мрежа поменутих ее водова изграђена је надземно пратећи 
коридор постојећих саобраћајних површина. 

Постојеће саобраћајне површине делимично су опремљене инсталацијама ЈО. 
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Напајање електричном енергијом предметног подручја оријентисано је на ТС 110/10 kV 
„Београд 32 – Водовод Макиш“ и ТС 35/10 kV: „Беле воде“, „Баново брдо“, „Железник – 
провизоријум“ и „Макиш“. 
 
Телекомуникациона мрежа и објекти 
 

Предметно подручје, у оквиру границе Плана, припада кабловском подручју аутоматских 
телефонских централа (АТЦ): „Чукарица“, „Жарково“, „Железник“ и „Остружница“. Приступна 
телекомуникациона (тк) мрежа изведена је кабловима постављеним у тк канализацију, 
слободно у земљу и надземно, а претплатници су преко спољашњих и унутрашњих извода 
повезани са дистрибутивном тк мрежом. 

У постојећој тк канализацији, дуж Водоводске улице, изграђен је већи број оптичких тк 
каблова транспортне мреже Београда. 

Уз западну страну Водоводске улице, изграђена је базна станица Мобилне телефоније Србије.  
 
Топловодна мрежа и објекти 
 

На предметном простору на постоји изведена топловодна мрежа и постројења. 
 
Гасоводна мрежа и објекти 
 
На предметном простору изведени су следећи елементи гасоводне мреже и постројења: 
 

• Деоница ГМ 05-04 челичног дистрибутивног гасовода притиска р=6÷16 бар и 
пречника Ø219,1мм у улици Милорада Јовановића према топлани ТО“Баново брдо“; 

• Прикључни челични дистрибутивни гасовод за фабрику воде ПП Макиш, притиска 
р=6÷16 бар и пречника Ø168,3мм; 

• Прикључни челични дистрибутивни гасовод за МРС „Беле воде“, притиска р=6÷16 бар 
и пречника Ø219,1мм у улици Милорада Јовановића и кроз комплекс ЈКП“БВК“; 

• Полиетиленски дистрибутивни гасовод притиска р=1÷4 бар у Водоводској улици. 
 
4.5. Инжењерскогеолошки услови 
 
Простор у границама ПДР-а припада алувијалној равни реке Саве, која је од Савске терасе 
одвојена стрмим одсеком. Терен је раван, са апсолутним котама од 71-73мнв, изузетно до 75 
мнв.  
Геолошку грађу терена чине квартарне и терцијарне творевине. Квартар је представљен 
пролувијалним, алувијалним (фације поводња, мртваја и корита) и алувијално-језерским 
седиментима. Литогентески стуб квартара завршава старији квартар елувијално делувијалних 
глина. Терцијарне творевине чини лапоровито-карбонатни комплекс неогена. 
У границама плана је формирана сапета издан са два хидрогеолошка колектора. Доњи 
колектор, у оквиру алувијално-језерских, песковито-шљунковитих наслага, лежи преко 
водонепропусних глина старијег квартара. Горњи колектор подземних вода формиран је у 
оквиру алувијалних песковито-шљунковитих творевина. Измерени нивои подземне воде су на 
дубини од око 3-4 м и остварују високи пијезометарски притисак који се мења у зависности 
од утицаја Саве.     
Површинска вода, настала плављењем и бујицама, инфилтрира се вертикално наниже, али 
веома споро. У време великих падавина, све бујичне воде завршавају у овом, најнижем делу 
алувијона. Слаба водопропусност прашинастих седимената утиче на то да је већи део године 
локација замочварена, повремено плављена и до коте 74мнв. Све наведене хидрогеолошке 
карактеристике терена условљавају хидротехничке мере уређења (дренаже, канализациони 
систем, насипање), које би омогућиле грађевинско коришћење ове локације. 
 
Према инжењерскогеолошкој рејонизацији дефинисаној за потребе ПГР-а Београда 
истражни простор припада Региону А који обухвата побрђа између Саве и Дунава, односно 
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инжењерскогеолошком рејону IIIА3 и Региону Б који обухвата алувијалне равни Саве и 
Дунава, односно инжењерскогеолошким рејонима IIБ2 и IIIБ3.  
 
РЕЈОН IIБ2 - условно повољан терен. Инжењерскогеолошка својства ових терена 
условљавају извесна ограничења при урбанизацији простора. Овај рејон обухвата природне 
делове алувијалних равни изнад коте 72мнв. Коришћење ових терена при урбанизацији 
захтева потпуније дефинисање својстава терена у зони самог објекта у зависности од типа 
објекта и режима градње.  
 
РЕЈОН IIIА3 – неповољан терен за урбанизацију. Инжењерскогеолошке карактеристике 
ових терена у природним условима су ограничавајући фактор. Обухвата узане пролувијалне 
равни и изворишне челенке потока. Инжењерскогеолошки услови захтевају примену 
одређених геотехничких мелиоративних мера, регулисање водотока и сл. 
 
РЕЈОН IIIБ3 - неповољан терен. Инжењерскогеолошке карактеристике ових терена у 
природним условима су ограничавајући фактор. Овај рејон обухвата делове алувијалних 
равни испод коте 72 мнв, мртваје, баре и стараче. За коришћење оваквих терена у урбане 
сврхе морају се извршити припреме ширег простора које обухватају сложене хидротехничке  
мелиорације и регулисање терена до коте дејства високих вода (насипањем, израдом 
дренажног система). 
 
У даљој фази планирања неопходно је извршити детаљна геолошка истраживања терена у 
складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (''Службени гласник РС'' 101/15). 
 
4.6. Заштита културних и природних добара 
 
Простор у оквиру границе Плана није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру 
просторне културно-историјске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у оквиру 
претходно заштићене целине и не садржи појединачна културна добра. У границама обухвата 
Плана нема забележених археолошких локалитета или појединачних археолошких налаза.  
 
У обухвату плана нема заштићених подручја за која је спроведен или покренут поступак 
заштите природе, као ни евидентираних природних добара. Међутим, постојећа шума се 
просторно надовезује на еколошки значајно подручје Републике Србије „Ушће Саве у Дунав“. 
У том смислу, постојећа шума је просторни елемент повезивања еколошког коридора 
међународног значаја и ту њену функцију је потребно заштитити. 
 
4.7. Стање животне средине 
 
Стање животне средине на посматраном подручју је одређено природним карактеристикама, 
антропогеним чиниоцима и утицајима који потичу од намена које су присутне.  
У границама предметног плана се не налазе мерна места за праћење и контролу 
квалитета животне средине, па су за подручје предметног плана приказани подаци о 
вредностима одређених параметара чинилаца животне средине, који су добијени на основу 
континуираних мерења са најближих мерних места. 
 
Предметни простор, је у делу према Савској магистрали, оптерећен великом фреквенцијом 
саобраћаја, те на квалитет животне средине овог простора, односно квалитет ваздуха, 
значајан утицај имају емисије специфичних загађујућих материја пореклом од моторних 
возила, као и бука од саобраћаја.  
 
Поред саобраћаја на квалитет вода и земљишта велики утицај има и ранжирна 
станица „Београд“, која се налази у контактном подручју плана, као и 
пољопривредне активности које су присутне на планском подручју. 
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Контрола загађености земљишта систематски се обавља између осталог у зонама санитарне 
заштите изворишта београдског водовода и поред прометних саобраћајница. 
 
У највећем броју испитаних узорака земљишта, без обзира на место узорковања, 
регистровано је одступање у погледу садржаја никла (Ni), што се доводи у везу са 
специфичним геохемијским карактеристикама површног слоја тла на овом подручју, али се на 
појединим локалитетима не може у потпуности искључити антропогени утицај. 
 
Земљиште у зонама санитарне заштите изворишта, осим садржаја никла, ретко садржи 
опасне органске и неорганске микрополутанте. Како изворишта у појединим деловима 
пресецају прометне саобраћајнице, или се налазе у парковима и рекреативним површинама 
није неуобичајено да се на тим деловима региструју олово, ДДТ и разградни продукти, као и 
ПАУ, али у веома ниским концентрацијама, које не угрожавају квалитет подземних вода и 
могућност водоснабдевања. 
 
Поред прометних саобраћајница најчешће се детектују повећани садржаји: олова, бакра, 
повремено цинка, нафте и деривата, а спорадично и полицикличних ароматичних 
угљоводоника. На деоницама поред већих зелених површина, у дубљем слоју земљишта, 
детектују се ДДТ и разградни продукти, а ретко у површинском слоју и хербициди коришћени 
за уништавање корова.   
 
Железничка река, која је у граници плана, је десна притока Саве, значајна за Београд јер 
протиче кроз Макишко поље, односно кроз ширу и ужу зону санитарне заштите изворишта 
београдског водовода. У периоду 2012-2015. год., ни један испитани узорак није одговарао II 
класи квалитета, како код физичко хемијских тако ни код микробиолошких параметара.   
 
Највиши дозвољени нивои буке изражени су као граничне вредности индикатора буке на 
отвореном простору према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама 
за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 
("Службени гласник РС", бр. 75/10). Највиши дозвољени ниво буке је одређен за сваку 
намену у простору и као такав представља параметар на основу кога се усклађују намене. 
Најближе мерно место планском подручју је у улици Стевана Филиповића, које се налази у 
стамбеној зони, где су дозвољени нивои буке за дан 55 dB(A), а за ноћ 45 dB(A). Резултати 
мерења нивоа комуналне буке у периоду 2011-2015. годинe, показују да су током дана 
прекорачења  од 1 до 10 dB(A), а током ноћи од 4 до 8 dB(A).  
 
Планско подручје се налази у зони III (шира зона заштите) и малим делом у ужој зони 
санитарне заштите београдског изворишта.  
У граници плана се налази производни погон „Беле воде“, севесо постројење вишег реда, са 
активностима сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде.  
 
За предметни план донето је Решење о приступању изради стратешке процене утицаја 
планираних намена на животну средину, IX-03 бр. 350.14-63/16 од 05.01.2017. године у 
оквиру које ће бити процењени утицаји планских садржаја и решења на чиниоце животне 
средине и у складу са тим дате мере и услови заштите животне средине као саставни и 
обавезујући део плана. 
 
4.8. Зелене површине и шуме 
 
Границом предметног плана обухваћена је територија шуме на површини од око 121 ha, која 
припада газдинској јединици „Макиш, део Аде циганлије-шуме уз аутопут“ (Основа газдовања 
шумама за газдинску јединицу „Макиш, део Аде циганлије-шуме уз аутопут“. Број решења 
министарства 322-02-0042/2014-10. ПОГШ важећа је за период 2014-2023. Од 
6.5.2014.године). 
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Ова шума има приоритетну заштитну функцију (заштита вода, заштита станишта, заштита 
природе, заштита од буке). Има и рекреативни и образовно - научни потенцијал. Овај шумски 
екосистем представља природни биотоп са истакнутим вредностима за заштиту. Доминатне 
су врсте влажних станишта. Постојећа шума је важан носећи елемент зелене инфраструктуре 
града, а уједно и станиште птица, односно, коридор миграција строго заштићених врста због 
просторне везе са еколошки значајним подручјем „Ушће Саве у Дунав“. 
Важан постојећи елемент зеленила на анализираном подручју су остаци живица и групације 
аутохтоних врста дрвећа на пољопривредним површинама и у зони железнице, који 
представљају важан потенцијал умрежавања зеленог система у циљу очувања 
биодиверзитета станишта и врста на ширем простору. 
Окућнице постојећих стамбених и комерцијалних зона су различитог степена уређености. 
 
5. ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА ИЗГРАДЊЕ 
 
Подручје Макишког поља, у просторном погледу, у североисточном делу представља, спону 
између стамбених насеља и будућег спортско рекреативног центра на северној страни 
Макишког поља изнад Савске магистрале и обале реке Саве, а у југозападном делу 
представља спону два важна саобраћајна чвора, обилазног аутопута и ранжирне станице 
Београд.  
 
Као такав, овај простор има изузетне потенцијале, утицај и значај за развој целокупне 
физичке структуре града. Добра саобраћајна приступачност значајна за високу концентрацију 
корисника, неизграђеност, отворена могућност инфраструктурног опремања, комплементарни 
садржаји у контактној зони и могућност функционалног повезивања са другим сегментима 
чине атрактивност овог простора за будуће инвестиције.  

 
Заштита простора и основна ограничења у планирању обухваћеног подручја, на која ће се 
посебна пажња обратити у фази израде Нацрта плана и дефинисања планског решења у 
складу са условима надлежних институција су:  
 

� Зона заштите постојећих надземних водова (110 kV и 35 kV) - Планирање намена у 
овој зони дефинисано је законима из области енергетике и заштите животне средине.1 
Прецизне намене, правила за изградњу и потреба израде посебних елабората у зони 
заштите, дефинисаће се након остварене сарадње са свим релевантним 
институцијама. 
 

� Утицај Савске магистрале потребно је умањити планирањем зеленог заштитног појаса. 
 

� У граници плана се налази ППВ „Беле воде“, севесо постројење вишег реда. У сарадњи 
са надлежним Министарством ће се дефинисати  ширина повредиве зоне у случају 
најгорег могућег удеса на овом постројењу, односно одговарајуће удаљености између 
постројења и стамбених подручја, јавних простора као и подручја од посебног значаја, 
ради заштите живота и здравља људи и животне средине.  

 

� Заштитна зона гасоводне мреже и постројења у оквиру које је забрањена свака 
градња објеката супраструктуре износи: 
- за челични дистрибутивни гасовод и прикључни челични дистрибутивни гасовод 

притиска р=6÷16 bar-а, по 3m мерено са обе стране цеви, 
- за полиетиленски дистрибутивни гасовод притиска, р=1÷4 bar-а, по 1m мерено са 

обе стране цеви. 
 

                                           
1
 Закон о енергетици, Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова 

називног напона од 1 kV до 400 kV, Закон о заштити од нејонизујућих зрачења, Правилник о изворима нејонизујућих 

зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања, којима се дефинишу: ширине 

заштитних појасева, могућност изградње у њиховој зони, услови и мере заштите здравља људи и животне средине у овим 

зонама и зоне повећане осетљивости и извори нејонизујућих зрачења од посебног интереса. 
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� У току израде Нацрта Плана због поштовања заштитних зона гасовода и планираних 
грађевинских линија, биће дато решење измештања прикључног челичног 
дистрибутивног гасовода за фабрику воде ПП Макиш у планираним јавним 
саобраћајницама, а све уз услове и сагласност ЈП“Србијагас“. 
 

� Око магистралних и примарних цевовода успоставља се заштитни појас минималних 
димензија са сваке стране цевовода рачунато од спољне ивице цеви, а који у 
зависности од димезија цевовода износи:  
- за пречнике од Ø300 mm-Ø500 mm          -3.00 m, 
- за пречнике преко Ø500 mm                    -5.00 m. 
- У овом појасу није дозвољена изградња било каквих објеката, постављање високог 

растиња, складиштење грађевинског материјала и прелажење тешке механизације, 
како у току изградње тако и у време експлоатације. У урбанизованом делу града, 
изузетно најмања ширина овог појаса мора бити 4.00 m.  
 

� Око Железничке реке у обостраном појасу ширине најмање 10 m потребно је 
планирати зелене површине са комуналним стазама. У овом појасу није дозвољено 
градити објекте.  За поток Париповац ширина обостраног појасу износи најмање 5 m.   
  

� У односу на магистралну саобраћајницу Савска магистрала, потребно је 
- Минимизирати број прикључака на магистралне саобраћајнице.  
- Прикључке у Савској магистрали планирати тако да са постојећим/планираним 

прикључцима са супротне стране саобраћајнице формирају раскрснице са пуним 
програмом веза. 

- Приступе ивичним садржајима са магистралних саобраћајница планирати преко 
посебних трака/сервисних саобраћајница. Уколико то није могуће, могуће је 
планирати директне приступе уз претходно прибављену сагласност Секретаријата 
за саобраћај. 
 

� У постојећем стању предметна  локација није опслужена линијама ЈГПП-а, тако да је 
неопходно унутар границе плана планирати саобраћајнице дуж којих је могуће 
увођење линија ЈГПП-а, а у складу са планским поставкама Секретаријата за јавни 
превоз. 
 

� Приликом планирања садржаја унутар границе Плана потребно је поштовати заштитне 
појасеве железничких система (пруга и станица), а у складу са Законом о железници 
(„Службени гласник РС“, бр. 45/2013, 91/2015). 

 

� Инжењерскогеолошки услови и хидрогеолошке карактеристике терена условљавају 
хидротехничке мере уређења (дренаже, канализациони систем, насипање), које би 
омогућиле грађевинско коришћење ове локације. 

 

� Постојећа парцелација је неправилна и непогодна за планирану урбанизацију. 
 

� Mаксимална висина објеката дефинисана у распису Конкурса, као и положај и 
материјализација објеката, биће додатно преиспитана у Нацрту плана након обављене 
сарадње са Директоратом цивилног ваздухопловства и надлежним институцијама. 
 

� Приликом  планирања зона са површинама за становање, у току израде Нацрта плана, 
потребно организовати нова насеља у складу са Елаборатом о зонама санитарне 
заштите изворишта подземних и површинских вода водоснабдевања Града Београда-
Институт за водопривреду ''Јарослав Черни''- Београд 2013. године, на основу ког је 
надлежно Министарство здравља Републике Србије издало Решење бр. 530-01-
48/2014-10 од 01.08.2014.године о успостављању зона санитерне заштите изворишта 
Београда на административној територији Града Београда. 
 



16 

 

� Са аспекта заштите природе битно је очување биолошке и предеоне разноврсности, 
очување миграционих коридора и станишта птица, као и очување и умрежавање 
постојећих елемената зелене инфраструктуре града. 

 
За предметни план донето је Решење о приступању изради стратешке процене утицаја 
планираних намена на животну средину, IX-03 бр. 350.14-63/16 од 05.01.2017. године у 
оквиру које ће бити процењени утицаји планских садржаја и решења на чиниоце животне 
средине и у складу са тим дате мере и услови заштите животне средине као саставни и 
обавезујући део плана. 

 

 
Слика 3. Карта ограничења  
 
6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

 
Циљ израде Плана детаљне регулације је дефинисање површина јавне намене и остале 
намене, као и правила урећења и грађења јавне и остале намене, саобраћајно и 
инфраструктурно опремање, дефинисање регулације водотoкова, планирање капацитета 
изградње у складу са потенцијалима и ограничењима простора, очување и заштита природе, 
стварање планских услова за активирање нових локација у циљу рационалног коришћења 
грађевинског земљишта, у складу са Законом. 
 
 
7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 
 
7.1. Планирана претежна намена површина 
 
Концептуални оквир планирања садржан је у Плану генералне регулације, којим се 
предметно подручје налази у зонама за комерцијалне садржаје (зона К2), мешовити градски 
центар (зоне М4 и М5), јавне службе, шуме, заштитни зелени појас, водне површине 
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(Железничка река, поток Париповац и отворени мелиорациони канали), инфраструктурне 
површине (ППВ „Беле воде“ и ЦС „Беле воде 1 и 2“, МРС „Беле воде“ и ТС „Беле воде“), 
железнице и саобраћајне површине. Кроз израду Нацрта плана преиспитаће се и планирање 
привредно-комерцијалне зоне П2 у границама комерцијалне зоне К2.  
 
Предложене планиране намене површина су: 
 
Површине јавне намене: 
 

� површине за објекте и комплексе јавних служби  
� зелене површине (заштитни коридор) 
� шуме 
� мрежа саобраћајница 
� водне површине 
� површине за инфраструктурне објекте и комплексе 
� железница 

 
Површине осталих намена: 

� зона комерцијалних садржаја  (К2) 
� зона мешовитих граских центара ( М4 и М5) 

 
Предложене планиране намене површина приказане су на графичком прилогу бр. 3: „Предлог 
планиране намене површина” Р 1 : 10000. 
 
7.1.1.  Површине јавне намене 
  
Површине за објекте и комплексе јавних служби 
 
У складу са Планом генералне регулације, на основу планираног броја становника (31000), 
потребно је планирати површине за објекте и комплексе јавних служби у површини од око 
13,5 ha. 
 
Објекти и комплекси јавних служби као што су предшколске установе, основне школе, 
установе основне и примарне социјалне и здравствене заштите, представљају социјалну 
инфраструктуру које могу бити планиране као пратећи садржаји у оквиру зона за становање, 
односно зона мешовитих градских центара. С тим у вези, тачна локација, површина и 
капацитет објеката и комплекса јавних служби биће дефинисани у току израде Нацрта плана, 
на ажурним подлогама, у сарадњи са надлежним институцијама. 
 
Локације и површине за јавне намене приказане су орјентационо, сходно концентрацијама 
становника и потреби за уједначеној покривености подручја, а планиране су на основу 
пројекције броја становника на подручју Плана.  
 
Планиране су следеће површине за објекте и комплексе јавних служби: 
 
Образовне и предшколске установе 
За планирани број становника, у образовним и предшколским установама планираним у 
обухвату Плана, потребно је обезбедити капацитете за: 2280 деце предшколског узраста, 
3100 ученика школског узраста, као и 1240 ученика средњошколског узраста. Планиране су 
две локације за средњошколске установе (капацитета 480, односно 720 ученика, укупне БРГП 
око 12.000 m²), три површине резервисане за основне школе, OШ-1 и ОШ-2 капацитета од по 
960 ученика (32 одељења) и ОШ–3 максималног капацитета 1200 деце (40 одељења), шест 
објеката предшколских установа (максималног капцитета 270 деце по објекту), и 8 депаданса 
по 80 деце. 
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У оквиру обухвата Плана, укупно планирана површина земљишта за објекте образовних 
установа износи: предшколских установа укупне површине 2,43ha (шест комплекса Ј1-КДУ), 
основних школа 6,86ha (три комплекса Ј2-ОШ), као и средњих школа укупне површине 
земљишта од око 3,00ha (два комплекса Ј3-СШ). Поред наведених комплекса, у оквиру  зона 
за становање, односно зона мешовитих градских центара, као пратећи садржаји планирано је 
формирање 8 депанданаса предшколских установа максималног капацитета од по 80 деце, са 
потребном обезбеђеном зеленом површином и паркинг местима у непосредном окружењу. 
Тачна локација, површина и капацитет објеката и комплекса јавних служби биће дефинисани 
у току израде Нацрта плана у сарадњи са надлежним институцијама. 
 
Установе примарне здравствене заштите 
За планирани број становника, према нормативима ПГР Београда потребно је планирати 
објекат примарне здравствене заштите БРГП од 2790 до 8370 m² и комплекс величине од 
0,37 до 1,12ha.  
 
Установе социјалне заштите 
Није потребно планирати посебан комплекс за потребе социјалне заштите, али је могуће 
формирање дневног центра за старе и центра за социјални рад у оквиру објекта културе -
мултифункционалног центра, у сарадњи са надлежним институцијама приликом израде 
Нацрта Плана. 
 
Установе културе 
У обухвату Плана, у складу са Планом генералне регулације Београда, планирана је и 
површина намењена култури, оријентационе површине од око 0,8ha (комплекс Ј9-МФЦ). 
Планирани објекат-мултифуинкционални центар МФЦ (у оквиру којег би био резервисан 
простор за вишенаменску салу, библиотеку, клуб за старе-дневни центар и др.) би био 
усклађен са друштвеним окружењем и потребама, а у сарадњи са надлежним Секретаријатом 
за културу. 
 
Ватрогаснa станица 
У складу са Планом генералне регулације мреже ватрогасних станица ("Сл. лист града 
Београда" бр. 32/13) на предметном подручју је планирана ватрогасна станица типа: мала 
ватрогасна станица. 
 
У оквиру комплекса ватрогасне станице могућа је реализација следећих садржаја: ватрогасни 
објекат – ватрогасни дом, ватрогасни торањ, интерна станица за снабдевање горивом, 
спортско-рекреативне површине, манипулативне површине, зелене и слободне површине.  
 
 
 
У следећој табели дат је приказ урбанистичких показатеља за планирани тип ватрогасне 
станице: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип ватрогасне станице 
Мала 

ватрогасна станица 

Максимални индекс 
изграђености  - И 

0.5 

Максимални индекс заузетости – З (%) 40% 

Минималан % 
зеленила 

20% 

Максимална спратност ватрогасног објекта П+1 

Максимална висина ватрогасног објекта (m) 9 

Максимална висина ватрогасног торња  (m) 15 
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Објекти и комплекси јавних служби планирани су као пратећи садржаји у оквиру зона за 
мешовите градске центре (М4 и М5). Тачне позиције, површине и капацитети објеката и 
комплекса јавних служби биће проверени и дефинисани у току израде Нацрта плана, на 
ажурним подлогама, у сарадњи са надлежним институцијама.  
 
Планиране саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом 
 
Планиране јавне саобраћајне површине 
 

Концепт уличне мреже заснива се на Плану генералне регулације грађевинског подручја 
седишта јединице локалне самоуправе - град Београд („Службени лист града Београда“, број 
20/16, 97/16). 
 
Деоница аутопута Е-75 и Е-70 Добановци - Бубањ поток која је у обухвату плана (петља 
„Остружница“), се спроводи на основу важећег плана. Обилазница Београда се преко 
денивелисане раскрснице укршта са Савском магистралом. Савска магистрала се спроводи на 
основу важећег плана.  
Поред Савске магистрале, магистралну уличну мрежу овог Плана чине улице: Енди Ворхол и 
Боре Станковића. Планирано је денивелисано укрштање Савске магистрале са Улицом Боре 
Станковића. 
 
Улице првог реда унутар Плана: 
- саобраћајница I-I (Милорада Јовановића), која се пружа од Лазаревачког друма до 
раскрснице са Водоводском улицом и кoja треба да повеже Чукаричку падину и Ибарску 
магистралу. 
 
Остале саобраћајнице унутар предметног плана део су секундарне уличне мреже, кoje ће 
бити у функцији планираних садржаја. 
 
Саобраћајно решење ће бити детаљно дефинисано током израде Нацрта плана, а у  складу са 
условима Секратаријата за саобраћај. 
 
Предметно подручје ће бити опслужено аутобуским подсистемом јавног превоза путника. 
Концепт развоја јавног градског превоза путника овог подручја, ће се планирати у складу са 
развојним плановима Секретаријата за јавни превоз.  
 
За планиране садржаје потребно је обезбедити потребан број паркинг места у оквиру 
припадајућих парцела, а у складу са нормативима из Плана генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - град Београд („Службени лист 
града Београда“, број 20/16, 97/16). 
  
Концептом развоја бициклистичког саобраћаја у граду, бициклистичка стаза је планирана 
Улицом Боре Станковића од Обреновачког пута, кроз предметно подручје, и даље улицама 
Стевана Филиповића и Београдком ка Сремчици. 
 
На основу развојних планова „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. на западној страни 
ранжирне станице планира се изградња робно-транспортног центра Београд (у даљем 
текстру: РТЦ Београд), који би требало да буде мултифункционални интермодални центар 
који ће нудити услуге високог квалитета, у циљу развоја мреже терминала Србије и њеног 
повезивања са окружењем и европском мрежом терминала. Планирана локација РТЦ 
Београда је на простору између Савске магистрале, са северне стране, постојеће пруге са 
источне стране, постојећег канала односно постојеће ранжирне станице са јужне и Улице 
Боре Станковића са западне стране. С тим у вези потребно је обезбедити потребан простор 
за изградњу РТЦ Београда, као и саобраћајницу која би повезивала планирани контејнерски 
терминал са Улицом Боре Станковића.  
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За подручје града Београда урађен је  пројекат унапређења београдског јавног превоза и 
саобраћајне инфраструктуре односно Саобраћајни мастер плана Београда – СМАРТПЛАН", 
чији ће елементи бити уграђени у Нацрт плана. 
 
Водоводна мрежа и објекти 
 
Око магистралних и примарних цевовода успоставља се заштитни појас минималних 
димензија са сваке стране цевовода рачунато од спољне ивице цеви а који у зависности од 
димезија цевовода износи:  

- за пречнике од Ø300 mm-Ø500 mm            -3.00 m, 
- за пречнике преко Ø500 mm                     -5.00 m. 

 
У овом појасу није дозвољена изградња било каквих објеката, постављање високог растиња, 
складиштење грађевинског материјала и прелажење тешке механизације, како у току 
изградње тако и у време експлоатације. У урбанизованом делу града, изузетно најмања 
ширина овог појаса мора бити 4.00 m.  
 
За уредно снабдевање водом корисника, потребно је у границама плана: 

- постојећу водоводну мрежу нестандарних димензија реконтруисати у складу са важећим 
стандардима и прописима Београдског водовода, 

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

- планирати изградњу водоводне мреже за потребе нових корисника минималних 
димензија ∅150 mm. 

 
Канализациона мрежа и објекти 
 
ПГР-ом Београда („Сл. Лист града Београда“, бр. 20/16) у циљу заштите београдског 
изворишта у Макишком пољу поред пута Београд-Обреновац (Савска магистрала) планиран је 
Ободни канал са усмерењем вода ка ЦС „Шабачка“ поред реке Саве. Такође, Регулационим 
планом саобраћајнице I-1 („Службени лист града Београда“, бр.3/98) на „Падинском каналу“ 
планирана је ретензија за кишне воде. 
 
Како се локација налази у широј зони заштите изворишта при планирању простора треба 
применити следеће мере за заштиту изворишта: 

- технички минимум било какве градње представља изградња канализације за 
употребљене воде, прелазна решења (водонептопусне септичке јаме)  могуће су за краћи 
временски период и за мањи број корисника уз обавезу редовног пражењења од стране 
надлежне комуналне куће, 

- техничко-технолошке воде третирати на таложницима-сепараторима масти и уља и 
упустити у градску канализацију или мелиорациони канал  а према условима и уз 
сагласност надлежне комуналне куће, 

- атмосферске воде саобраћајница, паркинга, платоа и других манипулативних површина 
такође третитари на таложницима-сепараторима масти и уља и упустити у градску 
канализацију или мелиорациони канал  а према условима и уз сагласност надлежне 
комуналне куће,  

- саобраћајнице, паркинге, платое и друге манипулативне површине планирати 
материјалима отпорним на нафту и нафте деривате, са ивичњацима, банкинама и 
оградама, подужним падом и нагибима за контролисан прихват атмосферских вода. 
 

За уредно одвођење употребљених и атмосферских вода, потребно је у границама плана 
планирати канализацију градског типа у регулацијама постојећих и планираних 
саобраћајница. Минимални пречници градске канализације сепарационог система су Ø300 
mm за атмосферску канализацију и Ø250 mm за канализацију употребљених вода. Сакупљене 
атмосферске и употребљене воде одвести до наведених реципијената. 
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Како предметно подручје није покривено пројектном документацијом потребна је израда 
Генералног пројекта одвођења атмосферских и употребљених вода којим ће проверити 
канацитет постојеће каналлизационе мреже и одредити примарни правци одвођења и 
потребни објекти канализације.  
 
Водопривреда 
 
Од објеката заштите који су планирани, али нису изведени су: 

- ретензија за кишне воде на падинском каналу дефинисана регулационим планом 
саобраћајнице I-1 (''Службени лист града Београда'', бр.3/98), 

- Ободни канал са везним каналом до црпне станице ЦС „Шабачка“. Изведен је део у 
дужини око 680 m као затворен профил димензија Ø2000 mm испод Савске магистрале 
до петље у Трговачкој улици. Ободни канал се планира са десне стране пута Београд-
Обреновац на око 50 m од осовине Савске магистрале, према Обреновцу. Везни канал је 
планиран управано на саобраћајницу. 

Мелиорациони канали прихватају површинске воде и ради тога су отворени а њихове косине 
морају да буду слободне да могу да прихвате процедне воде од киша. Такође,   дренирају 
подземне воде па се морају редовно чистити и одржавати. Зацевљењем канала губе ове 
функције, због малих падова није могуће применити класичне методе одржавања и чишћења, 
па врло брзо бивају изложени затрпавању. 
Постојеће мелиорационе канале задржати као отворене, у појасу ширине најмање 5 м 
обострано од канала није дозвољено градити објекте, садити дрвеће и вршити радње којима 
се наруша функција канала или угрожана његова стабилност. У зависности од ранга канала и 
његове величине, планирати једностране или обостране комуналне стазе.  
Око Железничке реке у обостраном појасу ширине најмање 10 m планирати зелене поврине 
са комуналним стазама, у овом појасу није дозвољено градити објекте.  За поток Париповац 
ширина обостраног појасу износи најмање 5 m.    
У мелиорационе канале не смеју се упуштати кишне воде без претходног пречишћавања.  
 
Треба тежити натуралном уређењу корита уз потребне биотехничке мере на сливном 
подручју (заштите од ерозије). 
 
Кроз израду планског документа одредити водно земљиште постојећих канала.  
 
За евентуална измештања канана потребно је урадити одговарајућу техничку документацију - 
Студију којом би се сагледао њихов положај у систему канала и утицај измештања на нивое 
подземних вода. 
 

Електроенергетска мрежа и објекти 

Према ПГР Београда, у оквиру границе Плана, планира се следеће: 

• реконструкција надземних водова 110 kV број: 117/1 и 104/1; 
• изградња ТС 35 kV „Чукарица” са прикључним подземним водом 35 kV на ТС 110/35 kV 

„Београд 2“; 
• реконструкција и повећање снаге ТС 35 kV „Беле воде” на 4x12,5 MVA; 
• изградња два подземна 35 kV вода од ТС 110/35 kV „Београд 2“ до ТС 35/10 kV 

„Макиш“ који ће се на погодном месту, код ТС 35/10 kV „Макиш“, повезати са два вода:  
o НКВ бр. 301 ТС 35/10 kV „Макиш“ - ТС 35/10 kV „Железник – провизоријум“ и  
o НКВ бр. 327 ТС 35/10 kV „Макиш“- ТС 35/10 kV „Умка“; 

• каблирање двосистемског НКВ 35 kV бр. 313+338; 
• замена више постојећих подземних водова 35 kV новим водовима 35 kV од умреженог 

полиетилена, чије трасе ће се приближно поклапати са трасама постојећих 35 kV 
водова. 

Изградња подземих водова 35 kV биће предмет посебних планова детаљне регулације. Том 
приликом, у сарадњи са оператором дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. 
Београд, одредиће се траса.  
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За постојеће надземне деонице водова 110 kV и 35 kV, у оквиру границе Плана, обезбеђен је 
заштитни појас оријентационе ширине: 

• 50m за водове 110kV (25 m са обе стране вода од крајњег фазног проводника) и 
• 30m за водове 35 kV (15 m са обе стране вода од крајњег фазног проводника). 

За изградњу објеката у заштитном појасу потребна је сагласност власника надземног вода, 
односно: 

• АД „Електромрежа Србије“ Београд за водове 110 kV и 
• „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд за водове 35 kV. 

Сагласност се даје на Елаборат у коме се даје тачан однос предметног надземног вода и 
објекта који ће се градити, уз задовољење техничких прописа. 

Напајање потрошача планира се из планиране ТС 35/10 kV „Чукарица” као и постојећих ТС 
110/10 kV „Београд 32 – Водовод Макиш“, ТС 35/10 kV: „Беле воде“, „Баново брдо“, 
„Железник – провизоријум“ и „Макиш“, што ће се прецизно дефинисати кроз даљу сарадњу 
са оператором дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд у току израде 
Нацрта Плана. 

За снабдевање планираних објеката електричном енергијом изградити: 

• потребан број ТС 10/0,4 kV, у склопу објекта или као слободностојећи објекат и 
• потребан број кабловских водова 10 kV од горе поменутих ТС, до планираних ТС 

10/0,4 kV.  

ТС 10/0,4 kV прикључити, по принципу „улаз-излаз“ на планиране и постојеће водове 10 kV. 
Од планираних ТС 10/0,4 kV изградити 1 kV мрежу и мрежу JO. 

Планиране ее водове, независно од напонске вредности и врсте потрошње, постављати 
искључиво изван коловозних површина (осим прелаза саобраћајнице). У том смислу, дуж 
саобраћајница у тротоарском простору планирају се трасе за полагање ее водова. 

Уколико се при извођењу радова угрожавају постојећи ее водови потребно их је изместити 
или заштитити.  

 
Телекомуникациона мрежа и објекти 
 

Прикључење планираних тк корисника планира се на матичне АТЦ, реконструкцијом 
постојећих кабловских подручја, односно изградњом нових тк концентрација, што ће се 
прецизно дефинисати кроз даљу сарадњу са тк оператором „Телеком Србија“ а.д. у току 
израде Нацрта плана.  

Приступну тк мрежу реализовати коришћењем бакарних и оптичких тк каблова са монтажом 
одговарајуће активне и пасивне тк опреме. 

У циљу једноставнијег решавања потреба за новим тк прикључцима, као и преласка на нове 
технологије, приступ свим објектима планира се путем тк канализације. У том смислу, дуж 
свих саобраћајница у тротоарском простору планирају се трасе за полагање дистрибутивне тк 
канализације. 

Уколико се при извођењу радова угрожавају постојећи тк објекти, потребно је извршити 
њену заштититу или измештање. 

Топловодна мрежа и објекти 
 
Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе - град Београд (целине I – XIX) (''Службени лист града Београда'', бр. 20/16 и 
97/16), планира се изгрaдњa дeлa вaнгрaдскoг мaгистрaлнoг тoплoвoдa (TEНT Oбрeнoвaц – 
Бeoгрaд) у ширем коридору државног ауто-пута Е-75 Добановци-Бубањ поток. 
 
Овај топловод је транзитног карактера и за њега резервисати заштитни коридор (као јавну 
површину) у оквиру границе предметног Плана. 
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Гасоводна мрежа и постројења 
 
Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе - град Београд (целине I – XIX) (''Службени лист града Београда'', бр. 20/16 и 
97/16), планира се наставак изградње деонице челичног дистрибутивног гасовода притиска 
p=6÷16 bar-a дуж Водоводске и улице Боре Станковића. 
 
У току израде Нацрта Плана биће планирани и остали елементи гасоводне мреже 
(одговарајући број мерно-регулационих станица (МРС), прикључних челичних гасовода и 
полиетиленске гасне мреже притиска p=1÷4 bar-a) неопходни за комплетну гасификацију 
предметног простора. 
 
Планиране јавне зелене површине и шуме 
 
Планира се задржавање постојеће шуме на приближно 48 ha и формирање вишередног 
заштитног зеленог појаса уједначене ширине 50 m, на површини од приближно 25 ha. У фази 
израде Нацрта плана у сарадњи са надлежним институцијама дефинисаће се правила 
уређења за јавне зелене површине и шуме, као и мере очувања шумског станишта и 
функција шуме. У тој фази ће се формирати и линеарни елементи зеленила који ће пратити 
планирану саобраћајну мрежу и мрежу канала, а којима ће се извршити умрежавање 
елемената система зелених површина на анализираном простору. 
 
7.1.2. Површине остале намене 
 

Планиране комерцијалне зоне и градски центри 
 
Површина планирана за комерцијалне зоне и градске центре у оквиру границе Плана износи 

око 264 ha. 

 
У складу са типологијом Плана генералне регулације планира се зона комерцијалних 
садржаја у зони средње спратности (К2). 
 
Дефинисање компатибилних намена и њихов удео у основној планираној намени биће 
предмет нацрта Плана. 
 
Планирају се основни урбанистички параметри: 
 

• зона комерцијалних садржаја у зони средње спратности (К2) 
 
У целини XIII комерцијални садржаји су планирани у зони дуж Аутопута Београд – 
Остружница. 
 
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  У ЗОНИ КОМЕРЦИЈАЛНИХ САДРЖАЈА У ЗОНИ 

СРЕДЊЕ СПРАТНОСТИ  (К2) 

основна намена површина • комерцијални садржаји  
 

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

• на парцели се може градити и само вишеспратна колективна 
гаража  

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

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

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

индекс изграђености 
парцеле 

• индекс изграђености („И“) на парцели је  до 3.0 

• индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% 
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висина објекта • максимална висина венца објекта је 19.0 m (максимална висина 
слемена објекта је 23.5 m), што дефинише оријентациону 
планирану спратност П+4+Пк/Пс. 

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

меродавно је растојање између грађевинских линија 

услови за слободне и зелене 
површине 

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

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

• очување постојеће вредне вегетације; 

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

минимални степен 
опремљености комуналном 

инфраструктуром  

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

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

 
Планиране површине за мешовите градске центре 
 

Површина планирана за мешовите градске центре у оквиру границе Плана износи око 112ha. 
 
У складу са типологијом ПГР Београда планира се зона мешовитих градских центара у зони 
више спратности (М4) и у зони средње спратности (М5). 
 
Дефинисање компатибилних намена и њихов удео у основној планираној намени биће 
предмет нацрта Плана. 
 
Планирају се основни урбанистички параметри: 
 

• Мешовити градски центри у зони више спратности (М4) 
 
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ МЕШОВИТИХ ГРАДСКИХ ЦЕНТАРА У 

ЗОНИ ВИШЕ СПРАТНОСТИ (М4) 

основна намена површина • мешовити градски центар 

• мешовити градски центри подразумевају комбинацију 
комерцијалних садржаја са становањем у односу становање : 
пословање 0 - 80% : 20% - 100% 

• у приземљу планиранираних објекта обавезни су комерцијални 
садржаји 

компатибилност намене • са мешовитим градским центрима су компатибилни комерцијални 
садржаји из области трговине и услужних делатности које не 
угрожавају животну средину и не стварају буку, као и остале 
компатибилне намене у складу са Табелом ,,Компатибилност 
намена“ у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1. 

• компатибилна намена може бити заступљена до 80%, осим 
површина јавне намене, које могу бити и до 100% 

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

индекс заузетости парцеле • индекс заузетости („З“) на парцели је  до 60%  
• индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% 

индекс изграђености 
парцеле 

• индекс изграђености („И“) на парцели је до 5.0 
• индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% 

висина објекта • максимална висина венца објекта је 32.0 m изузетно  44.2 m 
(максимална висина слемена објекта је  37.0 m, изузетно 48.0 m), 

што дефинише оријентациону планирану спратност П+8+Пк/Пс, 

изузетно до П+12+Пк/Пс 
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Максимална висина објеката (у односу на ширину улице) 
• у изграђеном ткиву 1.5 ширина улице 
• у новим блоковима 1.0 ширина улице 
• уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, 

меродавно је растојање између грађевинских линија 

услови за слободне и 

зелене површине 

• проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 40%, 
изузетно у блоку 12 на Новом Београду мин. 50% 

• незастрте зелене површине на парцели су мин. 10% 
• очување постојеће вредне вегетације (нарочито шумске); 

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

минимални степен 

опремљености комуналном 
инфраструктуром  

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

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

 
• Мешовити градски центри у зони средње спратности (М5) 

 
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ МЕШОВИТИХ ГРАДСКИХ ЦЕНТАРА У 

ЗОНИ СРЕДЊЕ СПРАТНОСТИ  (М5) 

основна намена површина • мешовити градски центар 

• мешовити градски центри подразумевају комбинацију 
комерцијалних садржаја са становањем у односу становање : 
пословање 0 - 80% : 20% - 100% 

• у приземљу планиранираних објекта обавезни су комерцијални 
садржаји 

компатибилност намене • са мешовитим градским центрима су компатибилни комерцијални 
садржаји из области трговине и услужних делатности које не 
угрожавају животну средину и не стварају буку, као и остале 
компатибилне намене у складу са Табелом ,,Компатибилност 
намена“ у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1. 

• компатибилна намена може бити заступљена до 80%, осим 
површина јавне намене, које могу бити и до 100% 

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

индекс заузетости парцеле • индекс заузетости („З“) на парцели је  до 60%  
• индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% 

индекс изграђености 
парцеле 

• индекс изграђености („И“) на парцели је до 2.5 
• индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% 

висина објекта • максимална висина венца објекта је 19.0 m (максимална висина 
слемена објекта је 23.5 m), што дефинише оријентациону 
планирану спратност П+4+Пк/Пс. 

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

меродавно је растојање између грађевинских линија 

услови за слободне и зелене 

површине 

• проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 40% 
• минимални проценат зелених површина у директном контакту са 

тлом (без подземних објеката и/или делова одземних објеката) 
износи 15% 

• очување постојеће вредне вегетације (нарочито шумске); 

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

минимални степен 
опремљености комуналном 

инфраструктуром  

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

заштита културног наслеђа • све интервенције на културним добрима и добрима под 
претходном заштитом се дефинишу у складу са условима 
надлежне институције за заштиту споменика културе. 
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Подела на зоне у оквиру површина за мешовите градске центре ће се утврдити кроз израду 
нацрта Плана. 
 
 

7.3. Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране БРГП 
 
 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
постојеће 

(ha) 
% 

планирано 

(ha) 
% 

Површине за становање 1,7 0,25 0 / 

Комерцијални садржаји 29 4,26 264 38,82 

Мешовити граски центри / / 112 16,47 

Површине за привредне зоне 3 0,44 / / 

Површине за објекте и комплексе јавних служби / / 13,5 2,06 

Зелене површине (заштитни коридор) 10 12,21 24 3,53 

Површине за спортске објекте и комплексе 6,5 0,96 / / 

Шуме 121 7,06 48 7,06 

Саобраћајне површине 46,3 6,81 182,5 26,76 

Водене површине 14 2,06 12 1,76 

Инфраструктурне површине 9 1,32 8 1,18 

Железница / / 16 2,35 

Неизграђене површине 2,5 0,37 0 / 

Пољопривредне површине 437 64,26 0 / 

УКУПНО 680 100 680 100 

Табела биланса предложених намена површина (оријентационо) 

 

  
ПОСТОЈЕћЕ 

(оријентационо) 

УКУПНО 
ПЛАНИРАНО 

(пост.+ново) 
(оријентационо) 

површина плана (ha) 680 680 

БРГП становања m2 600 / 

БРГП комерцијалних садржаја ( К2 ) m2 7000 3 148 200 

БРГП мешовитих граских центара ( М4 и М5 ) m2 
 

/ 

1 071 000 
/од тога БРГП 

становања 856 800/ 
/комерцијалних 

садржаја 214 200/ 

БРГП објеката и комплекса јавних служби m2   / 73 800  

БРГП укупно m2 9600 4 082 000 

бр. станова 12 10 000 

бр. становника 36 31 000 

Табела процењене планиране БРГП       
 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПЛАН ВИШЕГ РЕДА (ПГР Београда) 

Намена Зона 

"И"                                     
макс. 

индекс 
изграђе 
ности 

парцеле 

"З"                                      
макс. 

индекс 
заузето 

сти 
парцеле 

"С"  
макс.  
спрат-
ност 

мин. % 
зелених  
површи

на 

"И"                                     
макс. 

индекс 
изграђе 
ности 

парцеле 

"З"                                      
макс. 

индекс 
заузето 

сти 
парцеле 

"С"  
макс.  
спрат-
ност 

мин. % 
зелених  
површин

а 

Површине 
за комерц. 
садржаје 

К2 1,5-3,0 30-50% П+3+Пк 30% 3 70% П+4+Пк 30% 

Зоне 
мешовитих 
градских 
центара 

М4 
1,5-5,0  30-60% 

П+6+Пк 40% 5 60% 

П+8+Пк/
Пс – 

изузетно 
до 

П+12+Пк 

40% 

М5 П+4+Пк 40% 2.5 60% П+4+Пк 40% 

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

- повећање атрактивности подручја, амбијенталних вредности и стандарда 
становања, 

- урбо-економска обнова, реконструкција и трансформација предметног подручја 
коју покреће додатна али и нова изградња на овом подручју, 

- опремање предметног подручја објектима комуналне, саобраћајне и социјалне 
инфраструктуре, 

- унапређење стања животне средине кроз изградњу/заштиту - реализацијом плана, 
пре свега недостајуће инфраструктурне мреже, и спровођењем мера заштите, 
очекује се смањење притиска на чиниоце животне средине, 

- рационалније коришћење природних ресурса и смањење негативних утицаја на 
животну средину применом енергетски ефикасне изградње. 

- дефинисање мера заштите природе у циљу очувања биолошке и предеоне 
разноврсности, очување миграционих коридора и станишта птица, очување и 
умрежавање постојећих елемената зелене инфраструктуре града. 
 

Саставни део Елабората за рани јавни увид су и: 
 
 

II             ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ  

 
1. ШИРА СИТУАЦИЈА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА                                   Р 1: 10000 
2.  ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА                                           Р 1: 10000 
3.  ПРЕДЛОГ ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА                                    Р 1: 10000 

 
 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

1. Одлука о изради Плана  
2. Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину 
3.1. Извод из ПГР Београда 
3.2. Извод из ПГР мреже ватрогасних станица 
4. Подаци о постојећој планској документацији 

 


