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ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД  
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ДЕО БЛОКA 65  
 ГО НОВИ БЕОГРАД, БЕОГРАД 

 

Граница ПДР-а обухвата део територије ГО Нови Београд у површини од 80.220,22 квм и дефинисана је у свим 

графичким прилозима у оквиру Поглавља II Графички део. 
 

I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО  
 

A.  ОПШТИ ПОДАЦИ 
 

А.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ИЗРАДЕ ПДР-А 
 

А.1.1. ПРАВНИ ОСНОВ ИЗРАДЕ ПДР-А 
 

Правни основ израдe ПДР-а за део блока 65, ГО Нови Београд у Београду представља следеће: 
 

▪ Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 – одлука УС и 24/11, 
121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14); 

▪ Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 

(Сл. Гласник РС бр. 64/15); 

▪ Одлука о изради ПДР-а за део блока 65, ГО Нови Београд (Сл. Лист Града Београда бр. 79/17); 
 

А.1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ ИЗРАДЕ ПДР-А 
 

Плански основ израдe ПДР-а за део блока 65, ГО Нови Београд представља следеће: 
 

▪ План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - град 
Београд (целине I-XIX) (Сл. лист Града Београда бр. 20/16, 97/16 и 69/17); 
 

А.2. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПДР-А 
 

А.2.1. ПОВОД ИЗРАДЕ ПДР-А 
 

Повод за израду ПДР-а је иницијатива и исказана потреба ПД „AIRPORT CITY“ ДОО из Београда, МБ 17407805, 

Ул. Омладинских бригада бр. 88-90, за провером потенцијала, ограничења и развојних приоритета подручја и 

стварање планског основа за изградњу нових садржаја на предметном простору, све уз обезбеђивање 
функционалних, технолошких и капацитета техничке инфраструктуре, како за постојећу тако и за планирану 

изградњу и очување и побољшање услова животне средине. 
 

А.2.2. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПДР-А 
 

Циљ израде ПДР-а детерминисан је потребом за преиспитивањем и имплементацијом потенцијала и 
могућности дефинисаних Планом Генералне регулације (ПГР) грађевинског подручја седишта јединице 

локалне самоуправе-Град Београд целине I-XIX (Сл. Лист града Београда бр. 20/16, 97/16 и 69/17), те потреби 

за преиспитивањем и редефинисањем недовршених саобраћајних праваца који тренутно егзистирају у оквиру 
блока, укључујући и спровођење анализе испуњености неопходних услова и критеријума за изградњу 

објеката више спратности и/или високих објеката у оквиру блока, имајући у виду да су аспекти њихове 
имплементације искључиво везани за претходно спроведене анализе утицаја одређених критеријума на такве 

могућности.  
 

А.3. ОБУХВАТ И ГРАНИЦА ПДР-А 
 

А.3.1. ГРАНИЦА И ПОВРШИНА ОБУХВАТА ПДР-А 
 

Граница планираног ПДР-а обухвата део блока на делу територије ГО Нови Београд између улица Тошин 

бунар, Тадије Сондермајера, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће/планиране мреже. 
 

Границом ПДР-а обухваћена је површина од 80.220,22 квм.  
 

Коначна граница утврдиће се у фази израде и верификације Нацрта ПДР-а. 
 

Координате тачака којима је дефинисана граница ПДР-а дате су у свим графичким прилозима у оквиру 
Поглавља II Графички део. 
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А.3.2.ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОКВИРУ ПДР-А 
 

Све катастарске парцеле обухваћене границом ПДР-а припадају КО Нови Београд. 
 

Приликом њиховог даљег навођења катастарске парцеле су подељене у две групе и то на оне које су целом 

својом површином у границама ПДР-а и оне које су у границама ПДР-а само својим делом. 
 

Катастарске пацеле (КП) КО Нови Београд које се целом својом површином налазе у границама ПДР-а су: 
 

▪ КП 2171/2, КП 2172/3, КП 2173/4, КП 2174/3, КП 2175/3, КП 2178/1, КП 2189/2, КП 2193/1, КП 2198/5, 

КП 2198/6, КП 2198/9, КП 2198/11, КП 2198/14, КП 2201/2, КП 2201/3,  КП 2201/5, КП 2201/6, КП 2201/7, 
КП 2201/8, КП 2201/9, КП 2207/1, КП 2207/2, КП 2208/1, КП 2208/2, КП  2209/1,  КП 2209/2, КП 2210/1, 

КП 2211/1, КП 2213/1, КП 2217/1, КП 2222/4, КП 2222/14, КП 2222/15, КП 2222/16, КП 2986/2, КП 

2986/3, КП 2988/2, КП 2988/3, КП 2988/4, КП 2988/5, КП 2988/6, КП 2988/7, КП 2988/8, КП 6757, КП 
6758, КП 6805/2, КП 6823,  

 

Катастарске парцеле (КП) КО Нови Београд које у границама ПДР-а налазе само својим делом су: 
 

▪ КП 2201/4; 
 

У случају неслагања наведених бројева катастарских парцела и њихових граница у оквиру ПДР-а меродавни 
су подаци из графичких прилога. 
 

  А.4. УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА        
 

А.4.1. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

Према ПГР-у блок који је обухваћен овим ПДР-ом налази се у оквиру урбанистичке целине X – Новобеоградски 

блокови, Бежанијска коса. 
 

Даље, према ПГР-у и графичком прилогу 2-5 – Планирана намена површина, у блоку обухваћеном ПДР-ом 
дефинисане су следеће намене површина: 
 

▪ Мешовити градски центри; 

▪ Површине за комерцијалне садржаје; 

▪ Мрежа саобраћајница; 
 

 
Прилог 1: Извод ПГР-а – Планирана намена површина 

 

У блоку обухваћеном ПДР-ом, према ПГР-у и графичком прилогу бр. 4-5 – Подела на зоне са истим правилима 

грађења, издвајају се следеће зоне: 
 

▪ М4 – зона мешовитих градских центара у зони више спратности; 

▪ К1 – зона комерцијалних садржаја у зони више спратности; 
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Прилог 2: Извод ПГР-а – Подела на зоне са истим правилима грађења 

 

У поглављу 5.2.4 ПГР-а у оквиру кога је обрађена Зона мешовитих градских центара у зони више спратности 
(М4) наведена су правила грађења која важе у овој зони и то: 
 

▪ Мешовити градски центри подразумевају комбинацију комерцијалних садржаја са становањем; 

▪ У приземљу су обавезни комерцијални садржаји; 

▪ 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 
компатиблине намене у складу са табелом компатибилности намена; 

▪ Компатибилна намена може бити заступљена до 80%, осим површина јавне намене које могу бити и 

до 100%; 

▪ Индекс заузетости (Из) на парцели је до 60%; 

▪ Индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15%; 

▪ Максимална висина венца објекта је 32,00 м, изузетно 44,20 м а максимална висина слемена објекта 

је 37,00 м, изузетно 48,00 м; 

▪ Минималан проценат зелених површина у директном контакту са тлом је 10%; 
 

Површине мешовитих градских центара су оне површине у којима је планирана изградња комерцијалних, 
пословних и стамбених објеката са пословним приземљем. 
 

У поглављу 5.3.1 ПГР-а у оквиру кога је обрађена Зона комерцијалних сарджаја у зони више спратности (К1) 

наведена су правила грађења која важе у овој зони и то: 
 

▪ Основна намена комерцијални садржаји; 

▪ 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; 

▪ Компатибилна намена може бити заступљена до 49%; 

▪ Индекс заузетости (Из) на парцели је до 70%; 

▪ Индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15%; 

▪ Максимална висина венца објекта је 32,00 м, а максимална висина слемена објекта је 37,00 м; 

▪ Минималан проценат зелених површина у директном контакту са тлом је 10%; 
 

Нaмeнe површина према ПГР-у, које су дeфинисaне у грaфичком прилoгу Плaнирана намена површина, према 

поглављу 5.1. Компатибилност намена ПГР-а, прeдстaвљaју прeтежну, дoминaнтну нaмeну нa тoм прoстoру, 

штo знaчи дa зaузимajу више од 50% пoвршинe блoкa, односно зoнe у кojoj je oзнaчeнa тa нaмeнa. 
 

Свака намена подразумева и друге компатибилне намене, према табели компатибилности намена и 
одговрајућим условима. 
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Компатибилност намена се примењује у даљој разради ПГР-а, кроз израду ПДР-а. 
 

На нивоу појединачних парцела, у оквиру блока, намена дефинисана као компатибилна може бити доминантна 

или једина. 
 

У оквиру блока који је обухваћен овим ПДР-ом нису предвиђене површине за објекте и комплексе јавних 

служби. 
 

Приликом израде овог ПДР-а показатељи за парцеле су орјентациони и усмеравајући па се показатељи на 

нивоу појединачне парцеле могу повећати или смањити тако да на нивоу блока просечне вредности остану у 

оквиру вредности датих за планиране намене ПГР-а, како је наведено у поглављу 2. Подручја за која је 
обавезна израда планова детаљне регулације, дела В. Смернице за спровођење плана. 
 

Према ПГР-у и графичком прилогу бр. 5-5 – Начин спровођења плана, блок обухваћен ПДР-ом налази се у 

оквиру подручја чије је спровођење омогућено и непосредном применом правила грађења – израдом 
урбанистичког пројекта, при чему је омогућена и планска разрада предметног подручја израдом ПДР-а сходно 

општим правилима грађења и наменом површина, зонама са истим правилима грађења, површинама јавне 

намене као и примарном мрежом саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 
 

Према ПГР-у и графичком прилогу бр. 5-5 – Начин спровођења плана, део саобраћајница, иако недовршених 
могуће је спроводити на основу преиспитаног плана детаљне разраде (ДУП, РП). 
 

 
Прилог 3: Извод ПГР-а – Начин спровођења плана 

 

На целој територији плана, на подручјима у зони вишепородичног становања (С5, С8, С9 и С10), зонама мешо- 
витог градског центра (М1, М2, М3 и М4), као и у зонама са комерцијалним саджајима (К1 и К2), висина и 

спратност објеката, дефинисана у правилима за висину објеката, може се повећати, а урбанистички параметри 
и положај објекта ускладити, кроз израду Плана детаљне регулације, који у себи садржи Анализу и потврду 

испуњености критеријума за изградњу високог објекта, на који сагласност даје Комисија за планове Скупштине 
Града Београда. 
 

Простор обухваћен ПДР-ом налази се ван зоне у којој је ПГР-ом забрањена изградња високих објеката. 
 

Анализа садржи оцену испуњености критеријума за изградњу, принципе обликовања и дефинише просторно 

програмске елеменате за изградњу. 
 

Објектима више спратности и високим објектима сматрају се сви комерцијални, пословни и стамбени објекти 

виши од 32 м. 
 

Према графичком прилогу бр. 3-5 – Саобраћајне површине и примарна саобраћајна мрежа у ПГР-у улица 
Тошин Бунар има функционални ранг магистралне саобраћајнице, док остале саобраћајнице у обухвату ПДР-

а представљају систем саобраћајница у оквиру секундарне уличне мреже. 
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Прилог 4: Извод ПГР-а – Саобраћајне површине 

 
 

Б.  АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 

Б.1. ПОСТОЈЕЋА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Б.1.1. ПЛАНОВИ ОБУХВАЋЕНИ ГРАНИЦОМ ПДР-А 
 

Границом ПДР-а за део блока 65, ГО Нови Београд обухваћен је и део следећег плана: 
 

▪ Измене и допуне ДУП-а блока 65 на Новом Београду (Сл. Лист града Беграда бр. 13/94); 
 

Након усвајања ПДР-а за део блока 65, ГО Нови Београд, наведини план ће бити стављен ван снаге у 
границама овог ПДР-а. 
 

Б.2. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 

Б.2.1. БЛОК ОБУХВАЋЕН ПДР-ОМ 
 

Блок у оквиру граница ПДР-а заузима изразито повољан положај и релативно добро је повезан са осталим 

деловима града. 
 

Блок 65, чији је део предмет израде ПДР, налази се на територији општине Нови Београд и заузима простор 
јужно од трасе Унутрашњег магистралног полупрстена (УМП) – Булевар хероја са Кошара.  
 

Северозападну границу чини саобраћајница првог реда Тошин бунар, тако да северозападни угао блока лежи 

на раскрсници коју формирају ове две саобраћајнице.  
 

Са северо-источне стране локација се граничи са групацијом објеката у коридору Булевара хероја са Кошара, 

а са југо-источне стране стамбено-пословним садржајима „WEST 65“ и пословно-комерцијалним садржајима 
„AIPORT CITY“.  
 

На југо-западној страни посматрани део блока лежи на граници некадашњег индустриског објекта „ИМТ“, а  

на северо-западу га улица Тошин бунар раздваја од насеља Бежанијска коса. 
 

Б.2.2. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 
 

Блок у границама ПДР-а је делимично изграђен и у оквиру њега се налазе пословни објекти.  
 

Део комплекса „AIRPORT CITY“ улази у обухват ПДР-а са два пословна објекта спратности Пр+11+Пс и 
објектом приземне спратности „СТАРОГ АЕРОДРОМСКОГ ХАНГАРА“ који има пословну намену. 
 

Већи део блока у границама ПДР-а је неизграђен. 
 

У оквиру блока нису застуљени објекти јавних служби и јавних установа (домови здравља, школе, вртићи). 
 

У границама ПДР-а заступљене су површине јавних намена и површине осталих намена. 
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Површине јавних намена по досадашњој категоризацији чине: 
 

▪ Саобраћајне површине; 
 

Површине осталих намена по досадашњој категоризацији чине: 
 

▪ Површине намењене за пословање; 
 

Б.2.3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА  
 

Предметни блок налази се у зони X – Новобеоградски блокови, Бежанијска коса, на регулацији једне од 

најзначајних саобраћајница у граду – улица Тошин бунар.  
 

Саобраћајница која је предвиђена Изменама и допунама ДУП-а блока 65 на Новом Београду (Сл. Лист града 

Беграда бр. 13/94), у оквиру обухвата ПДР-а, није изграђена у целости, већ својим мањим делом, и то код 
укључења на улицу Тошин бунар и делом од улице Омладинских бригада, који део носи назив Тадије 

Сондермајера. 
 

Део блока, који је предмет ПДР, везу са  основном уличном мрежом Новог Београда остварује преко 
приступних саобраћајница које су са улицом Омладинских бригада и Булеваром хероја са Кошара повезане на 

принципу „улив-излив“, односно са непотпуним програмом саобраћајних веза. 
 

Блок 65, за чији део се ради ПДР, у постојећем стању окружује мрежа примарних градских саобраћајница  и 
то: 
 

▪ Са северо-истока део трасе УМП-а, односно Булевар хероја са Кошара, у рангу магистралне 

саобраћајнице; 

▪ Са југо-истока улица Омладинских бригада у рангу магисталне саобраћајнице; 

▪ Са југо-запада делом неизграђена улица Ђорђа Станојевића у рангу саобраћајнице другог реда; 

▪ Са северо-запада улица Тошин бунар у рангу улице првог реда; 
 

Б.2.3.1. ГЕОМЕТРИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УЛИЧНЕ МРЕЖЕ 
 

Попречни профил улице Тошин бунар у делу који се граничи са посматраном локацијом садржи два коловоза 
одвојена разделном траком са зеленилом, по три возне траке по смеру, укупне ширине 10,50 м, обострано 

ивично зеленило и обостране тротоаре на којима је део уз ивично зеленило обележен хоризонталном 

саобраћајном сигнализацијом за бициклистичке стазе. 
 

Фотографије постојећег стања улице Тошин бунар 

    

Прилог 5: Фотографије улице Тошин бунар  
 

Булевар хероја са Кошара (УМП) у попречном профилу садржи три возне траке по смеру, разделнo острво, 

обострано ивично зеленило и тротоаре. 
 

Улица Омладинских бригада такође садржи по три возне траке по смеру, разделну траку са зеленилом, 

обострано ивично зеленило и тротоаре, од којих је једним делом уз ивично зеленило обележена 
бицилклистичка стаза. 
 

Улица Ђорђа Станојевића од Улице Омладинских бригада ка унутрашњости блока, у зони раскрснице са 

Улицом Омладинских бригада, делимично је реализована са две траке по смеру и разделним острвом.  
 

Део ове саобраћајнице у наставку ка унутрашњости блока је променљивих регулационих ширина са возном 
траком по смеру, уличним ивичним паркирањем и једностраним тротоаром према центру „РОДА“, као и са 

деловима без тротоара.  
 

Приступне улице унутар блока  у попречном профилу садрже коловоз ширине 7,00 м за двосмерни саобраћај 
и обостране тротоаре ширине од 2,00  до 2,50 м.  
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Са улицом Омладинских бригада и Булеваром хероја са Кошара приступне улице су повезане на принципу 

„улив-излив“, а са улицом Тошин бунар преко неасфалтиране и нерегулисане везе у зони излазне траке 

бензиске станице „НИС“, такође као „улив-излив“. 
 

Део приступне улице (улица Тадије Сондермајера), која лежи дуж североисточне границе ПДР-а и пружа се 
према улици Тошин бунару, делимично је изграђена до улаза у комплекс „ТВ N1“, а у наставку је делом 

асфалтирана, а делом има туцанични коловоз. 
 

На изграђеном делу у попречном профилу, гледајући са десне стране у смеру према Тошином бунару, уместо 
тротоара  изграђен је паркинг у бетонском растеру за управно паркирање, а са леве стране је тротоар ширине 

2,00 м. 
 

Фотографије постојећег стања улице Тадије Сондермајера 

    

Прилог 6: Фотографије улице Тадије Сондермајера  
 

Б.2.3.2. СИСТЕМ ЈАВНОГ ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА 
 

Блок 65 трасама дуж улица Тошин бунар и Омладинских бригада опслужује низ аутобуских линија.  
 

Стајалишта на улици Тошин бунар,  у односу на посматрани део блока, се  налазе на непуних 400м од његовог 
средишта, што је на око 5-то минутном пешачком растојњу.  
 

Аутобуска стајалишта на траси улице Омладинских бригада користи  8  линија. 
 

Од средишњег дела предметног подручја удаљеност ових стајалишта је око 550 м. 
 

Значајна чињеница за овај простор јесте и непосредна близина железничког стајалишта Тошин бунар која је, 

од средишног дела блока у обухвату ПДР-а удаљена непуних 500,00 м.  
 

Железничко стајалиште омогућује везу међу садржајима у блоку са системом „БЕОВОЗ“, на линији Батајница 
– Панчевачки мост – Крњача. 
 

Постојећи број и фреквенција линија јавног превоза које имају стајалишта у непосредном окружењу подручја 

које је предмет ПДР-а, пружа услове за добру повезаност јавним превозом, како са подручјем општине Нови 

Београд, тако и са широм територијом Београда. 
 

Б.2.3.3. ПОЛОЖАЈ И КАПАЦИТЕТ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ 
 

Унутар блока је присутан недостатак простора за површинско паркирање, због чега су сви тротоари поседнути 
паркираним аутомобилима.  
 

Пешачки саобраћај се, иако није интензиван, углавном одвија преко коловоза што, угрожава безбедност 

пешака. 
 

Б.2.4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

Б.2.4.1. ВОДОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
 

Блок у границама ПДР-а припада првој висинској зони водоснабдевања. 
 

Од градског водоводног система у контактној зони ПДР-а постоје: 
 

▪ Дистрибутивни цевовод Ø 200 мм у улици Тошин Бунар (обострано); 

▪ Магистрални цевовод Ø 700 мм у улици Тошин Бунар; 

▪ Цевовод Ø 300 мм у улици Тадије Сондермајера; 
 

Б.2.4.2. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 
 

Простор обухвату ПДР-а припада систему београдске канализације у коме је заступљен сепарациони систем 

каналисања.  
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Постојећи реципијенти за атмосферске и употребљене воде у границама ПДР-а су: 
  

▪ Фекални канал Ø 500 мм у улици Тошин Бунар; 

▪ Фекални канал Ø 315 у улици Тадије Сондермајера; 

▪ Фекални канал Ø 300 у улици Омладинских бригада (део на југоисточниј страни ПДР-а); 

▪ За атмосферске воде Ø 500 мм у улици Тошин Бунар; 

▪ За атмосферске воде Ø 600 и Ø 400 мм у улици Тадије Сондермајера; 
 

Б.2.4.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА 
 

У границама ПДР-а налазе се дистрибутивна електроенергетска мрежа напонског нивоа 35 Kv, 10 Kv и 0,4 Kv. 
 

Мрежа  електренергетских  водова  изграђена  је  подземно  и  надземно,  у  коридорима  саобраћајних и  

слободних  површина.   
 

Постојеће  саобраћајне  и  слободне  површине  делимично  су  опремљене  инсталацијама  јавног  осветљења. 
 

Б.2.4.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 
 

Блок у границама ПДР-а припада кабловском подручју АТЦ Тошин бунар. 
 

У улици Тошин бунар изграђена је ТК канализација капацитета 4 цеви као и симетрични ТК кабл (веза АТЦ 
Тошин бунар и АТЦ Сурчин. 
 

Дистрибутивна    телекомуникациона    мрежа    изведена је  кабловима  постављеним  слободно  у  земљу  

или  у  ТК  канализацију,  а  претплатници  су  преко  спољашњих  односно унутрашњих извода повезани са 

дистрибутивном мрежом. 
 

Б.2.4.5. ТОПЛОВОДНА МРЕЖА 
 

Простор у границама ПДР-а припада топлификационом систему топлане Нови Београд. 
 

У улици Тошин бунар делом је изведен топловод Ø219.1/5/315 мм. 
 

Б.2.4.6. ГАСОВОДНА МРЕЖА 
 

У контактној зони ПДР-а постоји деоница дитрибутивног челичног гасовода притиска р=6,12 бар и пречника 
Ø114,3 мм положених уз Улицу Тошин бунар. 
 

Б.2.5. ЗЕЛЕНИЛО 
 

У границама ПДР-а нема јавних зелених површина, као ни линијског зеленила у регулацији улица. 
 

Б.2.6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове града Београда донео је Решење IX-03 бр. 350.14-37/17 од 

23. октобра 2017. године о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину на основу 
планираних намена у границама ПДР-а. 
 

Стање животне средине на планском подручју одређено је његовим природним условима, урбаном и физичком 

структуром, привредним активностима, саобраћајем и друштвено-економским процесима. 
 

У границама ПДР-а не постоје мерна места за контролу и праћење чинилаца животне средине (квалитет 
ваздуха, бука, квалитет земљишта). 
 

Б.2.6.1. КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА 
 

Контролу и мерење специфичних загађујућих материја пореклом од издувних гасова моторних возила (угљен- 

моноксид, азотдиоксид, сумпордиоксид, олово и лако-испарљива органска једињења) врши Институт за јавно 

здравље Србије Др Милан Јовановић Батут. 
 

Предметна локација оптерећена је основним загађујућим материјама, као и специфичним загађујућим 
материјама пореклом од издувних гасова моторних возила, али у мањој мери него централни делови града. 
 

На основу резултата мерења у подручју обухваћеном ПДР-ом, ваздух је мало загађен и у систему степеноване 

загађености налази се у плавој зони. 
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Б.2.6.2. БУКА 
 

Мерење нивоа буке на територији града Београда мери Градски завод за јавно здравље. 
 

Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима методама за оцењивање индикатора буке, 

узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (Сл. Гласник РС, бр. 75/10) утврђене су граничне 

вредности за највише дозвољене ниое буке. 
 

Ниво комуналне буке је испод прописаних граничних вредности. 
 

Доминантни извор комуналне буке чини саобраћај. 
 

Б.2.6.3. КВАЛИТЕТ ЗЕМЉИШТА 
 

Поред прометних саобраћајница најчешће се детектују повећани садржаји олова, бакра, цинка, нафте и 

деривата, а спорадично и полицикличних ароматичних угљоводоника. 
 

В.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
 

В.1. ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ  
 

В.1.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА 
 

У границама ПДР-а начелно предложене урбанистичке целине које обухватају површине јавних намена чине: 
 

▪ ЈС - Саобраћајне површине намењене колском и пешачком саобраћају; 
 

Урбанистичке целине јавних намена ЈС 

Урбанистичке целине 
Површина  

урбанистичке целине 
Удео урбанистичке целине у 

односу на ПДР 

ЈС 13.994,67 квм 17,45 % 

Прилог 7: Урбанистичка целина јавних намена 
 

В.1.2. ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 
 

У границама ПДР-а подела на урбанистичке целине осталих намена начелно је извршена на основу 

кумулативно сагледаних критеријума утврђених на основу анализе постојећег стања, доминатнтих намена и 
зона дефинисаних ПГР-ом за предметни блок. 
 

Подела на урбанистичке целине осталих намена начелно је извршена кроз сагледавање и анализу 

карактеристика, капацитета и потенцијала површина осталих намена. 
 

Подела на урбанистичке целине осталих намена додатно је извршена и у контексту сагледавања односа 
осталих намена према начелно опредељеним и предпостављеним површинама јавних намена у блоку, 

дефинисаних у оквиру урбанистичке целине која обухвата површине јавних намена ЈС, а које су опет 
детерминисане на основу базичног критеријума трасирања саобраћајних површина намењених колском и 

пешачком саобраћају, те чија ће потпунија и строго критеријумска анализа капацитета и праваца пружања 

бити дата кроз Нацрт ПДР-а. 
 

Површине осталих намена у оквиру ПДР-а начелно су опредељене кроз 4 (четири) урбанистичке целине, које 
су реферисане из зона дефинисаних ПГР-ом: 
 

▪ С1 – Становање; 

▪ К1 – Мешовити градски центри; 

▪ К2 – Комерцијални садржаји; 

▪ К3 – Комерцијални садржаји; 
 

Урбанистичке целине осталих намена С1, К1, К2 и К3  

Урбанистичке целине 
Површина  

урбанистичке целине 
Удео урбанистичке целине у 

односу на ПДР 

С1 11.261,57 квм 14,04 %  

K1 7.984,23 квм 9,95 % 

К2 25.239,11 квм 31,46 %  

K3 21.740,64 квм 27,10 % 

Прилог 8: Урбанистичке целине осталих намена 



   страна 13 

В.2. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
 

В.2.1. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
 

Подручје у границама ПДР-а је делом урбанизовано, што подразумева да је у протеклом периоду извршена 

изградња објеката и уређење терена. 
 

Апсолутне коте терена у обухвату ПДР-а крећу се од апсолутне коте 75,05 до апсолутне коте 77,77 мнв. 
 

Терен у обухвату ПДР-а је стабилан без појаве активних морфолошких процеса и стабилан. 
 

Током спровођења ПДР-а, приликом израде техничке документације неопходне за све типове интервенција на 
објектима у границама ПДР-а, обавезно је спровести прoписaнa инжeњeрскo-гeoлoшкa oднoснo гeoтeхничка 

истрaживaњa која морају садржати уграђивање пијезометара за осматрање и праћење нивоа подземне воде 

пре изградње, у току изградње и у току експлоатације објекта, а која ће тачно дефинисати и количину 
подземних  вода, начин дренирања, начин заштите  темељног ископа  и  заштиту падине и постојећих објеката, 

све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (Сл. гласник РС бр. 101/15). 
 

Прoгрaм дeтaљних инжeњeрскo-гeoлoшких односно гeoтeхничких истрaживaњa тeрeнa трeбa усaглaсити сa 
кaрaктeристикaмa плaнирaних oбjeкaтa и спeцифичнoстимa тeрeнa и њeгoвe прирoднe кoнструкциje и пoсeбнo 

зaхтeвимa кojи прoизилaзe из инжeњeрскo-гeoлoшких услoвa грaдњe. 
 

В.2.2. ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 

У границама ПДР-а налази се објекат Хангара Старог аеродрома на Новом Београду који је проглашен 

спомеником културе (Сл. Гласник РС бр. 72/13). 
 

Простор обухваћен ПДР-ом налази се на простору некадашњег аеродрома. 
 

У границама ПДР-а нема архитектонско-урбанистичких и културно-историјских целина под претходном 
заштитом.  
  
У оквиру границе ПДР-а нема забележених археолошких остатака и појединачних налаза. 
 

В.2.3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Овим ПДР-ом нису планиране намене којима се уређује процена утицаја на животну средину па сходно томе 

ПДР не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну 

средину, што је наведено и Решењем о неприступању процени утицаја на животну средину ПДР-а за део блока 
65, ГО Нови Београд. 

 

В.2.5. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
 

Блок у границама ПДР-а се налази средњој зони сеизмичке угрожености. 
 

Блок у границама ПДР-а лежи на умерено трусном подручју на коме није било катастрофалних потреса, али 

се не искључује могућност јачих удара. 
 

Могу се предвидети потреси максималног интензитета 70 МСК и малом вероватноћом 80 МСК скале. 
 

На простору у границама ПДР-а при прорачуну конструкције будућух објеката морају се применити одредбе 

Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл. лист 
СФРЈ, бр. 31/81,49/83, 21/88, 52/90).  

 

В.2.6. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 
 

У границама ПДР-а објекти морају бити пројектовани у складу са неопходним мерама заштите од пожара и то: 
 

▪ Објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара (Сл. Гласник РС бр. 111/09 и 
20/15); 

▪ Објектима морају бити обезбеђени приступни путеви за ватрогасна возила у складу са Правилником о 

техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у 

близини објеката повећаног ризика од пожара (Сл. лист СРЈ бр. 8/95); 

▪ У оквиру објеката обавезна је изградња хидрантске мреже, сходно Правилнику о техничким 
нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл. лист СФРЈ бр. 30/91); 
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▪ Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за електричне 
инсталације ниског напона (Сл. лист СФРЈ бр. 53/88, 54/88 и 28/95); 

▪ Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту 

објеката од атмосферског пражњења (Сл. Лист СРЈ бр. 11/96); 

▪ Објекти морају бити реализовани по Правилнику о безбедности лифтова (Сл. гласник РС бр. 101/10); 

▪ Системе вентилације и климатизације у објектима обавезно реализовати у складу са Правилником о 

техничким нормативима за за вентилацију и климатизацију (Сл. лист СФРЈ бр. 87/93); 

▪ Објекти морају бити реализованиу складу са Правилником о техничким нормативима за системе за 

одвођење дима и топлоте насталих у пожару (Сл. лист СФРЈ бр. 45/85); 

▪ Објекти морају бити реализовани у складу са техничким препорукама СРПС ТП 21; 

▪ Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за пројектовање 
и извођење завршних радова у грађевинарству (Сл. лист СФРЈ бр. 21/90); 

▪ Објекти морају бити реализовани у складу са Одлукама о условима и техничким нормативима за 

пројектовање стамбених зграда и станова (Сл. Лист града Београда бр. 32/4/83); 

▪ Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража 

за путничке аутомобиле од пожара и експлозија (Сл. лист СЦГ бр. 31/05); 

▪ Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту 
високих објеката од пожара (Сл. Гласник РС бр. 80/15); 

▪ Електроенергетски објекти и постројења морају бити реализовани у складу са Правилником о 

техничким нормативима за заштиту електроенергетских  постројења и уређаја од пожара (Сл. лист 

СФРЈ бр. 87/93), Правилником о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и 
припадајућих трафостаница (Сл. лист СФРЈ бр. 13/78) и Правилником о изменама и допунама 

техничких норматива за заштиту нисконапонских мрежа и трафостаница (Сл. лист СФРЈ бр. 37/95); 

▪ Објекти, у случају гасификације, морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким 

нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница (Сл. лист СФРЈ бр. 
10/90), уз прибављање одобрења локације за трасу гасовода и место МРС од стране Управе за заштиту 

и спасавање, сходно члановима 28. и 29. Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима 
и гасовима (Сл. Гласник СРС бр. 44/77, 45/84 и 18/89), Правилником о техничким нормативима за 

пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 

бара (Сл. лист СРЈ бр. 20/92), са Одлуком о условима и техничким нормативима за пројектовање и 
изградњу градског гасовода (Сл. Лист града Београда бр. 14/77) и Правилником о техничким 

нормативима за унутрашње гасне инсталације (Сл. лист СРЈ бр. 20/92 и 33/92); 

▪ У случају гасификације објекти морају бити реализовани у складу са претходно прибављеним Условима 
мера заштите од пожара и експлозија од стране надлежног органа Министарства у поступку израде 

идејног решења за дистрибутивни гасовод на основу којих ће се сагледати конкретни објекти, техничка 

решења и безбедносна растојања у складу са Уредбом о локацијским условима (Сл. Гласник РС бр. 
35/15), Законом о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (Сл. Гласник РС бр. 54/15), 

Законом о заштити од пожара (Сл. Гласник РС бр. 111/09 и 20/15) и Правилником о условима за 
несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бара (Сл. Гласник РС 

бр. 86/15); 
 

В.2.7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
 

Унапређење енергетске ефикасности подразумева континуиран и широк опсег делатности којима је крајњи 

циљ смањење потрошње свих врста енергије уз исте или боље услове у објекту. 
 

Као последицу смањења потрошње необновљивих извора енергије (фосилна горива) и коришћење 
обновљивих извора енергије, резултирајући је ефекат смањења емисије штетних гасова што доприноси 

заштити природне околине, смањењу глобалног загревања и одрживом развоју земље. 
 

Сходно одредбама Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 – одлука УС 
и 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) утврђује се обавеза 

пројектовања, изградње, коришћења и одржавања објеката у границама ПДР-а на начин да се обезбеде 
прописана енергетска својства, као и следеће мeрe eнeргeтскe eфикaснoсти које треба применити при 

пројектовању и изгрaдњи oбjeкaтa у границама ПДР-а: 
 

▪ Обавезно је побољшање топлотних карактеристика на постојећим објектима; 

▪ Обавезно је пoвeћaње eнeргeтскe eфикaснoсти тeрмoeнeргeтских систeмa; 

▪ обавезно је коришћење сaврeмeних тeрмoизoлaциoних мaтeриjaла, кaкo би сe смaњилa пoтрoшњa 
тoплoтнe eнeргиje; 
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▪ Примењивати енергетски ефикасну инфраструктуру и технологију - коришћењем ефикасних система 
грејања, вентилације, климатизације, припреме топле воде, расвете и обновљивих извора енергије;  

▪ Обавезно је коришћење грађевинских материјала који нису штетни за околину; 

▪ Обавезно је обезбеђивање минималних услова комфора у складу са Правилником о енергетској 
ефикасности (Сл. Гласник РС бр. 61/11); 

▪ Обавезна је примена адекватних облика, позиција и оријентације објекта како би се умањили 

негативни ефекти климатских утицаја (температура, ветар, влага, сунчево зрачење);  

▪ Обавезно је обезбедити висок степен природне ветилације и остварити што бољи квалитет ваздуха и 

уједначеност унутрашње температуре на дневном и/или сезонском нивоу; 

▪ Неопходно је пoвeћати тoплoтне дoбитке у oбjeктима пoвoљнoм oриjeнтaциjoм објеката и кoришћeњeм 
сунчeвe eнeргиje; 

▪ У обликовању избегавати велику разуђеност објекта, јер разуђен објекат има неповољан однос 

површине фасаде према корисној површини основе, па су губици енергије велики;  

▪ Оптимализовати величину прозора како би се смањили губици енергије, а просторије добиле довољно 

светлости;  

▪ Зеленилом и другим мерама заштитити делове објекта који су лети изложени јаком сунчевом зрачењу;  

▪ Груписати просторије сличних функција и сличних унутрашњих температура, нпр. помоћне просторије 
оријентисати према северу;  

▪ Користити обновљиве изворе енергије - сунчеву енергију помоћу стаклене баште, фотонапонских 

соларних ћелија, соларних колектора и сл. 
 

Све ове мере неопходно је применити при пројектовању и изгрaдњи oбjeкaтa у границама ПДР-а, током 

надзора и техничког пријема објеката, а у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда (Сл. 
Гласник РС бр. 61/2011). 
 

В.2.8. САОБРАЋАЈНИ УСЛОВИ ЗА ПРИСТУП И ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА 
 

У границама ПДР-а у оквиру урбанистичких целина неопходно је обeзбедити одговарајући број паркинг места 

руководећи се следећим критеријумима: 
 

▪ 1,00 ПМ/50,00 квм НРГП (за трговину); 

▪ 1,00 ПМ/60,00 квм НРГП (за пословање); 

▪ 1,10 ПМ/1,00 стамбену јединицу (за становање); 

▪ 1,00 ПМ/2,00-10,00 кревета (за туризам/хотелијерство); 

▪ 1,00 ПМ/2,00 стола/8,00 столица (за угоститељство); 

▪ 1,00 ПМ/100,00 квм БРГП (за складиштење и магацине); 
 

У границама ПДР-а у обухвату блока приликом израде техничке документације и спровођења свих типова 

интервенција потребе за паркирањем решавати у оквиру блока, паркирањем у функцији блока 
позиционираним дуж саобраћајница које тангирају границе грађевинских парцела/блока, унутар самих 

блокова/грађевинских парцела на отвореном и/или у подземним гаражама, а на основу наведених параметара 
за одређене намене. 
 

Места за стационирање возила и простор за маневрисање приликом улска и изласка у зависности од угла 

паркирања (0о,30о,45о,60о и 90о) и у зависности од бочних препрека (стубови, зидови) димензионисати према 
нормативима, а управна паркинг/гаражна места за путничке аутомобиле на следећи начин: 
 

▪ За гаражни бокс – ширина не сме бити мања од 2,70 х 5,50 м; 

▪ За паркинг/гаражна места са једностраном препреком димензије не мање од 2,40 х 4,80 м; 

▪ За паркинг/гаражна места са двостраном препреком димензије не мање од 2,50 х 4,80 м; 

▪ За паркинг/гаражна места без бочних препрека димензије не мање од 2,30 х 4,80 м; 
 

Паркинг места за особе са посебним потребама, пешачке прелазе, рампе и пешачке комуникације пројектовати 

у складу са важећим Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, 
којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, децом и старијим особама (Сл. 

Гласник РС бр. 22/15), уз њихово адекватно обележавање у складу са прописима. 
 

В.2.9. УСЛОВИ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ОТПАДА 
 

Током спровођења ПДР-а, приликом израде техничке документације неопходне за све типове интервенција на 

објектима у границама ПДР-а обавезно је пројектовање и изградња надземних, подземних или прес 
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судова/контејнера за одлагање комуналног отпада из планираних објеката у складу са посебно прибављеним 

условима ЈКП Градска чистоћа. 
 

Места за смештај прес судова/контејнера за евакуацију отпада планирати ван јавних саобраћајних површина, 

према Одлуци о одржавању чистоће (Сл. Лист града Београда бр. 27/02 и 11/05) тако да својом позицијом не 
ометају прегледност јавног пута, односно колског приступа. 

 

В.2.10. УСЛОВИ ЗА КРЕТАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 

Приликом израде техничке документације за све типове интервенција на објектима у границама ПДР-а и 

касније изградње, неопходно је обезбедити услове за несметано и континуирано кретање и приступ у све 
садржаје особама са инвалидитетом и особама смањене покретљивости у складу са Правилником о техничким 

стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, децом и старијим особама (Сл. Гласник РС бр. 22/15).  
 

В.2.11. УСЛОВИ ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ ЉУДИ И ДОБАРА 
 

У складу са Зaкoном o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o вaнрeдним ситуaциjaмa (Сл. Гласник РС бр. 11/09, 

92/11,93/12) приликом изградње стамбених објеката са подрумским етажама над продрумским 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 
(Сл. Војни лист СРЈ бр. 13/98), односно према члану 55. Правилника о техничким нормативима за склоништа 

(Сл. Лист СФРЈ бр. 13/98). 
 

В.3. ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ -  ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА 
 

В.3.1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 
 

У обухвату ПДР-а начелно предложене урбанистичке целине које обухватају површине јавних намена су: 
 

▪ ЈС - Саобраћајне површине намењене колском и пешачком саобраћају; 

 

У обухвату ПДР-а површине јавних намена ЈС су у овој фази детерминисане на основу базичног критеријума 
трасирања саобраћајних површина намењених колском и пешачком саобраћају, те чија ће потпунија и строго 

критеријумска анализа капацитета и праваца пружања бити дата кроз Нацрт ПДР-а. 
 

У границама ПДР-а обрађене су следеће саобраћајнице: 
 

▪ Тадије Сондермајера; 
 

Блок обухваћен ПДР-ом излази на улицу Тошин бунар која има функционални ранг магистралне 

саобраћајнице, а улица Тадије Сондермајера која је у обухвату ПДР-а представља секундарну уличну мрежу. 
 

Саобраћајно решење ће бити детаљно дефинисано током израде Нацрта ПДР-а у складу са планским решењем 

и условима Секретаријата за саобраћај. 
 

За све планиране садржаје у оквиру граница ПДР-а потребно је обезбедити одговарајући број паркинг места, 
а у складу са нормативима који су приказани у делу В.2.8. САОБРАЋАЈНИ УСЛОВИ ЗА ПРИСТУП И ПАРКИРАЊЕ. 
 

СИСТЕМ ЈАВНОГ ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА 
 

У систему јавног градског превоза у границама ПДР-а нема линија и стајалишта јавног градског превоза. 
 

Јавни градски превоз саобраћа улицом Тошин бунар и улицом Омладинских бригада у непосредном окружењу. 
 

ЗЕЛЕНИЛО У РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈНИЦА 
 

У постојећој регулацији саобраћајница у обухвату ПДР-а нема дрвореда ни другог типа зеленила, нити других 

типова јавних зелених површина. 
 

У регулацији улица у обухвату ПДР-а, где је могуће, предвидети дрвореде чију је висину, ширину и избор 
врста неопходно одредити у складу са наменама, карактеристикама и димензијама регулационих профила у 

оквиру кога се постављају. 
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В.3.2. ЈАВНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

У односу на планиране садржаје и капацитете у обухвату ПДР-а, у фази израде Нацрта ПДР-а биће прибављени 

услови надлежних комуналних кућа којим ће бити дефинисана потребна инфраструктура за несметано 

функционисање планираних садржаја. 
 

В.3.3. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ, ЈАВНИ ОБЈЕКТИ И КОМПЛЕКСИ 
 

У оквиру ПДР-а нису планирани објекти за јавне службе, јавни објекти и комплеси. 
 

Корисници ће користити постојеће капацитете јавних служби и јавних установа (домова здравља, школа, 

вртића) које су у контактној зони са границама ПДР-а. 
 

В.4. ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ -  ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 
 

В.4.1. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА С1 
 

Урбанистичка целина С1 заузима део блока који се налази уз улицу Тадије Сондермајера и обухвата угао са 

наставком улице Омладинских бригада (део код улаза у комплекс „AIRPORT CITY“). 
 

У оквиру урбанистичке целине С1 нема изграђених објеката. 
 

У односу на карактер објеката који доминира у непосредном окружењу урбанистичке целине, у оквиру 
урбанистичке целине С1 опредељено је становање као њена доминантна намена. 
 

Кроз израду Нацрта ПДР-а биће дефинисане компатибилне намене и њихов однос са доминантном наменом, 

као и урбанистички параметри. 
 

Индекс заузетости (Из) на парцели је 70%. 
 

Неопходно је остварити минималан проценат зелених површина у директном контакту са тлом од 10%. 
 

Кроз израду Нацрта ПДР-а у оквиру урбанистичке целине С1 биће дефинисане компатибилне намене, њихов 
однос са доминантном наменом, референтни урбанистички параметри и испитане могућности за изградњу 

објеката више спратности и/или високих објеката кроз одговарајућу Анализу испуњености критеријума за 

њихово планирање и грађење. 
 

В.4.2. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА К1 
 

У складу са правилима дефинисаним ПГР-ом, у делу блока који се својим делом налази уз улицу Тошин Бунар, 
предвиђена је урбанистичка целина К1 која представља мешовите градске центре са комерцијалним 

садржајима као доминантном наменом. 
 

На простору у оквиру урбанистиче целине К1 налази се објекти приземне спратности. 
 

Урбанистичка целина К1 са комерцијалним садржајима као доминантном наменом, опредељена је у односу на 
могућности дате ПГР-ом, потребом за остваривањем већих капацитета на локацији, као и непосредном 

контексту микролокације и њеном односу као референтном блоковском стожеру ка непосредним урбаним 
токовима, који целину додатно детерминишу и афирмишу као доминантну и најизложенију у блоку. 
 

Кроз израду Нацрта ПДР-а у оквиру урбанистичке целине К1 биће дефинисане компатибилне намене, њихов 

однос са доминантном наменом, референтни урбанистички параметри и испитане могућности за изградњу 

објеката више спратности и/или високих објеката кроз одговарајућу Анализу испуњености критеријума за 
њихово планирање и грађење. 
 

В.4.3. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА К2 
 

Урбанистичка целина К2 опредељена је на у делу блока који се налази у уз улицу Тадије Сондермајера. 
 

На простору у оквиру урбанистиче целине К2 постоје два изграђена објекта спратности Пр+11+Пс који се 

налазе у оквиру комплекса „AIRPORT CITY“. 
 

Урбанистичка целина К2 са комерцијалним садржајима као доминантном наменом опредељена је у односу на 
могућности дефинисане ПГР-ом, потребом за остваривањем већих капацитета на локацији, као и постојећој 

намени која је заступљена. 
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Кроз израду Нацрта ПДР-а биће дефинисане компатибилне намене и њихов однос са доминантном наменом, 

као и урбанистички параметри. 
 

Индекс заузетости (Из) на парцели је 70%. 
 

Неопходно је остварити минималан проценат зелених површина у директном контакту са тлом од 10%. 
 

Кроз израду Нацрта ПДР-а у оквиру урбанистичке целине К2 биће дефинисане компатибилне намене, њихов 
однос са доминантном наменом, референтни урбанистички параметри и испитане могућности за изградњу 

објеката више спратности и/или високих објеката кроз одговарајућу Анализу испуњености критеријума за 

њихово планирање и грађење. 
 

В.4.4. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА К3 
 

Урбанистичка целина К3 опредељена је на у делу блока на коме се налази објекат „СТАРОГ АЕРОДРОМСКОГ 
ХАНГАРА“. 
 

Урбанистичка целина К3 са комерцијалним садржајима као доминантном наменом опредељена је у односу на 

могућности дефинисане ПГР-ом, потребом за остваривањем већих капацитета на локацији, као и постојећој 
намени која је заступљена. 
 

Кроз израду Нацрта ПДР-а биће дефинисане компатибилне намене и њихов однос са доминантном наменом, 

као и урбанистички параметри. 
 

Максимална висина венца објекта је 12,00 м. 
 

Индекс заузетости (Из) на парцели је 70%. 
 

Неопходно је остварити минималан проценат зелених површина у директном контакту са тлом од 10%. 
 

В.4.5. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПАРАМЕТАРА 
 

Урбанистичке целине осталих намена С1, К1, К2 и К3  

Урбанистичке целине 
Планирана површина 
урбанистичке целине 

Планиран индекс заузетости 
“Из“ на нивоу целине 

Планирана висина објеката  
“Н“ на нивоу целине 

С1 11.261,57 квм 70% 
32,00 м  

(на делу до 75,00 м) 

K1 7.984,23 квм 70% 
32,00 м  

(на делу до 75,00 м) 

К2 25.239,11 квм 70% 
32,00 м  

(на делу до 75,00 м) 

K3 21.740,64 квм 70% 12,00 м 

Прилог 9: Табеларни преглед параметара 
 

В.4.6. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПАРАМЕТАРА 
 

Упоредни преглед урбанистичких параметара  

 Приказ остварених параметара 

Катастарске парцеле у обухвату ПДР-а 

Целе КП 2171/2, КП 2172/3, КП 2173/4, КП 2174/3, КП 2175/3, КП 
2178/1, КП 2189/2, КП 2193/1, КП 2198/5, КП 2198/6, КП 2198/9, КП 
2198/11, КП 2198/14, КП 2201/2, КП 2201/3,  КП 2201/5, КП 2201/6, 
КП 2201/7, КП 2201/8, КП 2201/9, КП 2207/1, КП 2207/2, КП 2208/1, 

КП 2208/2, КП  2209/1,  КП 2209/2, КП 2210/1, КП 2211/1, КП 2213/1, 
КП 2217/1, КП 2222/4, КП 2222/14, КП 2222/15, КП 2222/16, КП 

2986/2, КП 2986/3, КП 2988/2, КП 2988/3, КП 2988/4, КП 2988/5, КП 
2988/6, КП 2988/7, КП 2988/8, КП 6757, КП 6758, КП 6805/2, КП 6823,  

и део КП 2201/4 КО Нови Београд 

Површина обухваћена ПДР-ом 80.220,22 квм 

 По ПГР-у По ПДР-у 

С1 

Индекс заузетости (Из) 60% 70% 

Незастрте зелене површина 10% 10% 

Кота венца објекта 32,00 м (изузетно 44,20 м) 32,00 м (на делу до 75,00 м) 

 По ПГР-у По ПДР-у 

К1 

Индекс заузетости (Из) 70% 70% 

Незастрте зелене површина 10% 10% 

Кота венца објекта 32,00 м  32,00 м (на делу до 75,00 м) 
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 По ПГР-у По ПДР-у 

К2 

Индекс заузетости (Из) 70% 70% 

Незастрте зелене површина 10% 10% 

Кота венца објекта 32,00 м  32,00 м (на делу до 75,00 м) 

 По ПГР-у По ПДР-у 

К3 

Индекс заузетости (Из) 70% 70% 

Незастрте зелене површина 10% 10% 

Кота венца објекта 32,00 м  12,00 м 

Прилог 10: Упоредни преглед параметара 
 

В.5. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 
 

В.5.1. ВИЗИЈЕ И ЦИЉЕВИ ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА 
 

Очекиване ефекте планирања, коришћења, уређења и заштите простора обухваћеног ПДР-а за део блока 65, 

ГО Нови Београд, представља следеће: 
 

▪ Прецизно дефинисање јавног интереса и разграничења намена јавног и осталог коришћења; 

▪ Стварање планских могућности за развој града, унапређењем коришћења постојећих и изградњом 

нових садржаја; 

▪ Квалитативно подизање нивоа инфраструктуре и њене опремљености према дефинисаним 

капацитетима просторне целине; 

▪ Потврђивање компаративних предности локације; 

▪ Стварање атрактивног комплекса на значајној локацији града; 

▪ Остварење просторног решења које унапређује силуету града; 

▪ Контролисано и планско заузимање површине за изградњу уз очување и унапређење услова 

животне средине; 

▪ Стимулација очекиване просторне дистрибуције становништва; 

▪ Саобраћајна доступност; 

▪ Инфраструктурна опремљеност и планско проширење; 

▪ Климатски и микроклиматски услови - заштита и унапређење; 
 

Циљеви израде планираног ПДР-а за део блока 65, ГО Нови Београд, материјализовани су неспорно утврђеном 

визијом развоја града Београда, тежњом за његовим равномерним планским и урбанистичким развојем, као и 
потребом за провером потенцијала, ограничења и развојних приоритета подручја, све са циљем 

успостављања планског основа за изградњу нових садржаја на предметном подручју уз обезбеђивање 
инфраструктурних капацитета како за постојећу тако и за планирану изградњу, уз очување и побољшање 

услова животне средине. 
 

Саставни део овог Елабората за рани јавни увид су и:  
 

II ГРАФИЧКИ ДЕО 
 

01. КТП СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА Р 1:1000 

02. ПРЕОВЛАЂУЈУЋИ НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА Р 1:1000 
03. ИЗВОД ИЗ ПГР-А Р 1:1000 

04. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА Р 1:1000 
 

III ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
 

01. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПДР-А 

02. РЕШЕЊЕ О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
03. КОПИЈА ПЛАНА 

04. КОПИЈА ПЛАНА ВОДОВА 

05. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБРАЂИВАЧА  
06. КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН 
 


