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Скупштина града Београда на седници одржаној ______________. године, на основу члана 35. став 7. 

Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 31. 

Статута града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10, 23/13 и "Службени гласник 

РС", бр. 7/16 – одлука УС), донела је: 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЧЕТИРИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА И ВОЖДОВАЦ 

-НАСЕЉЕ ПАДИНА- 
 

A.1. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

Повод за израду плана 

 
Измени и допуни Плана детаљне регулације четири месне заједнице oпштинa Звeздaрa и Вoждoвaц - 

нaсeљe Пaдинa (СЛ.Лист Београда 14/05), приступа се на основу Одлуке о изради Измене и допуне 

Плана детаљне регулације четири месне заједнице oпштинa Звeздaрa и Вoждoвaц - нaсeљe Пaдинa 

(СЛ.Лист Београда 97/16) (у даљем тексту: Измена и допуна Плана). 

 

Иницијативу за израду Измене и допуне Плана је покренуо приватни инвеститор, Атанасковић 

Драган из Београда. 

У складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања, након доношења Одлуке о изради Измене и допуне Плана, припремљен је 

материјал и оглашен на рани јавни увид. 

 

На основу Решења бр. IX-03-350.14-54/16 од 22.09.2016. године, о неприступању изради стратешке 

процене утицаја на животну средину Измене и допуне Плана детаљне регулације четири месне 

заједнице oпштинa Звeздaрa и Вoждoвaц - нaсeљe Пaдинa (Сл.лист Београда бр.94/16), не приступа 

се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Измене и допуне Плана на животну средину. 

Циљ израде Измене и допуне Плана 

 
Измена и допуна Плана се израђује у циљу усаглашавања намене замељишта и урбанистичких 

параметара дефинисаних ПДР-ом са параметрима дефинисаним Планом генералне регулације 

грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I – XIX) 

(''Службени лист града Београда'', бр. 20/16, 97/16 и 69/17 и 97/17) у делу који се односи на целину  

XVIII – Миријево, Мали Мокри Луг, Велики Мокри Луг.  

 

Циљ израде Изменe и допуне Плана је стварање планског основа за унапређење постојећих и 

изградњу нових садржаја на предметном простору у складу са условљеностима дефинисаним 

планском документацијом, рационално коришћење грађевинског земљишта и реализација планиранe 

намене дате планом вишег реда, Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта 

јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I – XIX) (''Службени лист града 

Београда'', бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17). 

 

На основу постојећег стања, обиласка територије, полазних смерница и циљева израде, важеће 

планске документације, достављених услова и поднетих иницијатива, овим Планом се предлаже 

решење чије се основне одреднице огледају у следећем:  
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 Примена урбанистичких параметара који су резулат анализе просторних могућности и 

положаја локације, као и усмерења које је дефинисао План генералне регулације грађевинског 

подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I – XIX) (''Службени 

лист града Београда'', бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17)  

 Дефинисање стамбених и пословних целина и разграничење од јавних површина 

(саобраћајница, инфраструктурних коридора);  

 Преиспитивање планираних решења инфраструктурне мреже у важећем Плану, увођење нове 

и реконструкција постојеће инфраструктурне мреже унутар граница предметног подручја;  

 Провера просторних капацитета у обухвату третираног подручја за реконструкцију и 

изградњу објеката у складу са планираним наменама;  

 Побољшање услова за очување животне средине 

A.2. ОБУХВАТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

Граница и површина простора обухваћеног у анализи 
 

Предметна локација се налази на територији општина Звездара и Вождовац у катастарским 

општинама КО Велики Мокри Луг и КО Вождовац и дефинисана је саобраћајницама: Кружни пут 

Падина, са северне стране, планираном саобраћајницом С1 (саобраћајница II реда) са западне стране, 

стамбеним улицама са источне и јужне стране, тако да су обухваћена два стамбена блока.  

Граница обухвата Измене и допуне Плана обухвата катастарске парцеле: 

КО Велики Мокри Луг 

799/9, 799/8, 800/1, 805/5, 804/2, 801/2, 799/7, 88/8, 88/7, 88/9, 90/9, 91/4, 91/3, 91/5, 92/3,98/2, 86/8, 

86/9, 87/3, 86/6(део),83/3, 82/3,81/3, 80/2, 80/6, 80/10, 80/14, 80/19, 797/4, 798/1, 798/7, 800/3, 800/2, 

84/2, 85/6, 88/2, 88/4, 90/10, 90/8, 90/6, 90/5, 104/7, 105/3, 104/1, 112/9, 112/6, 112/3, 102/1, 101/4, 100/2, 

92/4, 91/2, 87/8, 87/5, 85/5, 79/8, 79/7, 80/6(део), 80/14, 80/7, 79/7, 79/9, 79/5, 79/4, 794/3, 795/3, 794/6, 

746/5, 78/7(део), 77/7(део), 77/9, 77/10, 77/11,796/11, 796/13, 796/10, 795/4,  796/4, 796/5, 796/6, 797/1, 

795/1, 794/4, 794/7, 79/1, 79/2, 79/3, 79/6, 79/10, 79/11, 84/1, 85/2, 88/1, 88/6, 87/1, 87/2, 88/3, 87/4, 88/5, 

87/7, 90/1, 90/2, 90/7, 91/1,  100/3, 101/3, , 103/5, 104/2, 102/2, 102/3, 102/4, 103/2, 103/3, 103/4, 104/6, 

105/4,105/6, 102/6, 103/1, 112/10 и 112/12. 

К.О.Вождовац: 

20799/5, 20798/3, 20797/3, 20796/6, 20796/5, 20796/4, 20795/3, 20794/4 и 20794/3 

 
Обухват Измене и допуне Плана захвата земљиште у површини од 5.73 ha. 

У случају неслагања текстуалног дела са графичким прилогом, важе подаци са графичког прилога 

бр.01. Катастарско-топографски план са границом обухвата и стеченим урбанистичким обавезама. 

A.3. ПРАВНИ ОСНОВ 

 
Правни основ израде Измене и допуне Плана представља: 

 

 Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – 

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 

132/2014 и 145/2014) 

 

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

планирања ("Службени гласник PC" бр. 64/15)  

 

 

 Одлука о изради Измене и допуне Плана детаљне регулације четири месне заједнице oпштинa 

Звeздaрa и Вoждoвaц - нaсeљe Пaдинa (СЛ.Лист Београда 97/16) 
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A.4. ПЛАНСКИ ОСНОВ 

 
Плански основ за израду Иземне и допуне Плана je садржан у: 

 Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – 

Град Београд (целине I – XIX) (''Службени лист града Београда'', бр. 20/16, 97/16 и 69/17 и 

97/17)  

A.5. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – 

Град Београд (целине I – XIX) (''Службени лист града Београда'', бр. 20/16, 97/16 и 69/17), ово подручје 

је већим делом у зони С7 - вишепородично становање, а мањим делом у зони М6 - мешовити градски 

центри у зони ниске спратности и један мањи део у северном делу обухвата у зони К.4 -претећи 

комерцијални садржаји. Преостале површине су по намени мрежа саобраћајница. 

A.6. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА  

 
Локација обухваћена овом Изменом и допуном Плана налази се у јужном делу територије општине 

Звездара и Вождовац, катастарске општине КО Велики Мокри Луг и КО Вождовац.  

Подручје третирано предметном изменом је делимично изграђенo породичним стамбеним објектима 

претежно изграђеним без грађевинске дозволе, док је део земљишта не изграђен, под неуређеним 

зеленим површинама. Терен је нагибу према истоку, а саобраћајна приступна мрежа је делимично 

реализована. Приликом сагледавања физичких карактеристика овог простора, уочена је могућност 

трансформације неплански насталих блокова у уређене урбанизоване блокове стамбене изградње са 

пратећим комерцијалним садржајима. 

Инфраструктурна опремљеност анализираног простора је на задовољавајућем нивоу за постојећи 

степен изграђености. 

 

Табела бр.1:Табеларни приказ постојеће намене површина  

Намена 
Површина 

(m2) 
Постојећа БРГП 

(m2) 

Површине за становање 27266 47,57% 4650 

Површине за комерцијалне садржаје 6365 11,11% - 

пратећи комерцијални садржаји 543 0,95% - 

саобраћајне површине  у оквиру 
осталог земљишта 

1359 2,37% - 

саобраћајне површине   21783 38,01% - 

УКУПНО 57316 100,00% 4650 

 

 ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И РАЗВОЈНЕ МОГУЋНОСТИ САОБРАЋАЈНИХ 

ПОВРШИНА  

Опис предметне локације 
Oвaj прoстoр прeдстaвљa пaдину североистoчнe oриjeнтaциje и релативно вeликe дeнивeлaциje 

тeрeнa, oд oриjeнтaциoнe aпсoлутнe кoтe око 200 мнм, у јужном делу обухвата, до коте око 152 мнм 

у североисточном делу обухвата. 
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Улична мрежа 
Према постојећем стању у обухвату предметног Плана, улична мрежа, према важећем Плану, је 

делимично изведена. Са јужне и источне стане, обухват је ограничен постојећом регулацијом улице 

Цветанова Ћуприја, која се уз источну границу обухвата ка северу наставља у улицу Браће Срнић. У 

западном и северозападном делу обухвата, није изведена саобраћајна мрежа, а према важећем Плану 

је у северозападном делу планирана саобраћајница Кружни пут 

–Падина (према Плану „Нова 1-1“), која се наставља на 

постојећу улицу Светозара Радојчића, док је западном 

границом обухват ограничен регулацијом планиране 

саобраћајнице која је у Плану генералне регулације 

грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе 

– Град Београд (целине I – XIX) (‘‘Службени лист Града 

Београда’’, бр. 20/16, 97/16 И 69/17) -у назначена као 

саобраћајница другог реда „С1“ 

Саобраћајница „Кружни пут Падина“ је према саобраћајном 

решењу у Плану генералне регулације грађевинског подручја 

седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине 

I – XIX) (‘‘Службени лист Града Београда’’, бр. 20/16, 97/16 И 

69/17)  дефинисана као магистрална саобраћајница. 

Слика бр.1:  

планирани ранг саобраћајнице по ПГР-у 

Веза са осталим деловима града остварује се преко улице 

Светозара Радојчића у североисточном делу којом је омогућен 

директан излаз у улицу Војислава Илића, насеља Медаковић и 

Браће Јерковић, а у јужном делу преко дела улице Цветанова 

Ћурија третирано подручје је повезано са насељем Велики 

Мокри Луг.  

 

Јавни градски превоз путника 
Простор предметног Плана опслужен је линијом 20 (Миријево 3 - Велики Мокри Луг) аутобуског 

подсистема ЈГС-а која саобраћа улицама: Браће Срнић и Цветанова Ћуприја. 

 

Стајалиште ове линије, "Стари Виногради 2", налази се у улици Цветанова Ћуприја, што је у граници 

петоминутне пешачке доступности у односу на посматрани простор. 

Постојеће аутобуско стајалиште је изведено у профилу саобраћајнице. 

 

Паркирање 
Највећи део простора у обухвату је неизграђен, док се задовољење потреба за паркирањем изграђених 

објеката обавља у оквиру припадајуће парцеле. 

 
Пешачки саобраћај 
Пешачки саобраћај у постојећем стању одвија се дуж површина које су намењене кретању пешака, 

тротоарима и другим пешaчким стазама, као и саобраћајним површинама унутар граница плана које 

истовремено служе и за кретање возила. 

 

 ПОСТОЈЕЋЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ  

 
Јавне зелене површине  
У обухвату Измена и допуна Плана нема уређених површина јавне намене. 
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Зелене површине у оквиру осталих намена  
Простор који је предмет Измене и допуне Плана је већим делом обрастао вегетацијом насталом 

природном сукцесијом.  

За потребе израде предметног планског документа припремљен је извод из Базе података о биотопима 

Београда 1. Извод садржи приказ просторних података за предметно подручје у виду: 

1. Карте биотопа и 

2. Приказа изведених података, односно резултата вредновања градских биотопа, извршеног са 

аспекта очувања и унапређења квалитета животне средине града  

 

Карта биотопа јесте просторни приказ података о разноврсности евидентираних биотопа и њиховој 

просторној заступљености. На предметном подручју површине oko 3,6 ha евидентирано је 8 подтипа 

биотопа у оквиру  6 типова и 4 главне групе. На основу анализе картираних биотопа у оквиру 

предметног подручја, процентуална заступљеност биотопа на нивоу главне групе дата је у Табели бр 

2. 

 

Табела бр.2: Табеларни приказ процентуалне заступјености одређених биотопа 

Шифра 

биотопа 
Назив биотопа 

Површина 

(ha) 
% 

Главна група 1 – Просторно физичке структуре и њихова              намена 0,56 15,13 

191 Објекат 0,56 15,13 

Главна група 2 – Саобраћајне структуре 0,05 1,32 

211 Саобраћајница под непорозним застором 0,05 1,32 

Главна група 4 – Зелене структуре у грађевинском рејону 1,8 50,44 

412 Зелена површина под крошњама дрвећа и жбуња ≤ 50% 0,99 27,76 

416 
Микрокомплекс мозаично распоређених биотопа са 

учешћем изграђених површина <50% 
0,81 22,68 

Главна група 7 – Пољопривредне површине 1,18 33,11 

722 
Стара утрина са склопљеном зељастом коровском 

вегетацијом 
0,38 10,54 

724 
Стара утрина са дрвенастом вегетацијом ниских 

(пионирских) шума 
0,35 9,83 

734 Воћњак на ливадама у редовима 0,18 5,09 

751 
Стара ливадска утрина са склопљеном зељастом коровском 

вегетацијом 
0,27 7,65 

 
На предметном подручју најзаступљенији су биотопи из главне групе 7 (Пољопривредне површине) 

и главне групе 4 (Зелене структуре у грађевинском рејону). Биотопи наведених главних група 

заузимају око 83 % територије плана. 

У односу на припадност евидентираних биотопа главној групи, њихову бројност и просторну 

заступљеност, оцењено је да је разноврсност биотопа на предметном подручју мала. Разноврсност 
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биотопа (станишта) посредно говори о укупном комплексу еколошких фактора на једном простору 

модификованом специфичним начином и интезитетом коришћења, и као таквог насељеног живим 

светом способним за преживљавање у формираним условима. 
 

Имајући у виду резултате извршеног вредновања биотопи главне групе 4 – Зелене структуре у 

грађевинском рејону, и биотопи главне групе 7 – Пољопривредне површине, по свим одабраним 

критеријумима, оцењени су као значајни за очување биодиверзитета и заштиту природе, услуге 

урбаних екосистема, очување и унапређење квалитета животне средине.  

У циљу одрживог планирања града и унапређења квалитета животне средине предметног простора, 

од изузетне је важности очувати екстензивно одржаване зелене површине у изграђеном ткиву обрасле 

дрвенастом вегетацијом и појединачна стабла. Такође, у циљу побољшања микроклиматских услова, 

смањења буке и загађености ваздуха и унапређења естетске слике простора, неопходно је обезбедити 

одговарајуће процентуално учешће зелених и незастртих површина у директном контакту са тлом, а 

у складу са утврђеним нормативима и стандардима планирања зелених површина града из Плана 

генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд 

(целине I-XIX) („Службени лист града Београда“, број 20/16, 97/16 и 69/17).  

 ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И РАЗВОЈЕНЕ МОГУЋНОСТИ 

ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ  

Водовод и канализација 

 
Водовод 
По свом висинском положају, територија обухваћена границом Измене и допуне Плана припада III 

висинској зони.  

Унутар граница Плана постоје цевоводи Ø160 у улици кружни пут-Падина и Ø110 делу улице 

Цветанова ћуприја. 

Канализација 
Према генералном пројекту београдске канализације, предметно подручје припада Централном 

канализационом систему и то на делу где је заснован мешовити сустем каналисања.  

За подручје предметне измене плана реципијент за одвођење атмосферских вода и употребљених вода 

је општи Мокролушки колектор (стари) ОБ 240/155цм. Овај колектор се простире долином 

Мокролушког потока (приближно паралелно са потоком). 

Према информацијама из техничке документације на самом предметном подручју не постоји 

изграђена градска канализација. 

Електроенергетска мрежа 

Пoстojeћe стaњe eлeктрoдистрибутивнe мрeжe у границама измене и допуне Плана:  
Водови напонског нивоа 110 и 35 kV: 

 

Мрежа 10 kV 
На предметном подручју се налази трафостаница 10/0.4 kV која је у регулацији планиране 

саобраћајнице тако да је неопходно њено измештање до реализације ове саобраћајнице. 

 

Мрежа 1 kV 
Мрежа је подземна за стамбене објекте вишепородичног становања. 

Постоји могућност да се у границама Измене и допуне Плана, налазе и водови за које 

Електродистрибуција не поседује податке те је потребна крајња опрезност приликом извођења 

радова. 

 

Услoви EД Бeoгрaд бр 5130 СMЂ, 914-1/2015 oд 21.04.2015.гoд. 
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ТТ межа 
 

Предметно подручје припада кабловском подручју АТЦ Коњарник. Приступна ТК мрежа изведена је 

у складу са ситуацијом која је дата на графичком прилогу бр.6, а претплатници су преко унутрашњих 

односно спољашњих извода повезани са дистрибутивном ТК мрежом. 

Гасоводна мрежа 
 

Предузеће за изградњу и одржавање гасовода и дистрибуцију гаса "Беогас" АД, закључило је да на 

предметном простору нема постојеће нити планиране дистрибутивне гасоводне мреже у надлежности 

Друштва за изградњу и одржавање гасовода и дистрибуцију гаса - поменутог предузећа. 

Важећим Планом је планирана мрежа гасификације која ће предметним Изменама и допунама бити 

задржана у потпуности, обзиром да измене у смислу намене и капацитета изградње на предметном 

простору не утичу на промену потребних капацитета гасификације. 

Топловодна мрежа 
 
Предметна локација припада грејном подручију ТО "Медаковић" и магистралном топловоду М2а, 

пречника DN200. 

Према постојећем стању у предметном обухвату Измене и допуне Плана нема топловодне мреже. 

 ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ТЕРЕНА  

 
Валоризујући природна инжињерско-геолошка својства терена у простору читавог важећег плана, 

издвојена су четири рејона са релативно уједначеним карактеристикама терена и условима 

урбанизације. Без обзира на извршену рејонизацију простора, он се може сматрати као јединствена 

недељива целина где су одређене погодности или непогодности везане за микролокалитете. 

Неодговарајуће урбанистичко планирање, а касније и грађевинска активност може довести до појаве 

нестабилности терена који се може проширити и на простор који је по природним критеријумима 

оцењен као стабилан и погодан за урбанизацију. 

Према рејонизацији простора у смислу геолошко инжењерских карактеристика терена из важећег 

Плана, мањи северни део обухвата припада Рејону II, док је већи део обухвата у Рејону III. 

Р е ј о н II - захвата простор садашњег насеља ″Падина″, постојећи садржај дуж улице Цветанова 

ћуприја и ангажовани део насеља Велики Мокри Луг. Терен је у природним условима стабилан.  

 

Могућа је градња појединачних или каскадно уређених објеката (са укопавањем етажа дубље од 2,0м 

залази се у зону подземних вода).  

Објекти се могу директно фундирати у оквиру делувијалних глина и свих дубљих литолошких 

чланова. Нивелете саобраћајница и слободно уређене површине регулисати у нивоу терена. 

Засецањем дубљим од 2,0m, залази се у зону повременог или трајног засићења терена, тако да су 

потребне мере хидротехничке мелиорације, а локално и конструктивне заштите. 

Р е ј о н III - захвата горњи део падине на десној долинској страни Мокролушког потока, и стрму 

падину изнад увале (насеље Падина).  

Објекти се могу директно фундирати уз избор крутог темељног система. Уређење терена захтева 

прилагођавање нивелете локалном нагибу терена; Слободне површине регулисти непосредно око 

објеката уз каскадно денивелисање терена. Засецање дубље од 2.0 m захтева конструктивну заштиту 

оТКривеног дела лапоровито-глиновитих седимената. 

Нивелету саобраћајнице уредити у засеку уз конструктивну заштиту засеченог дела падине. 

Постојећу санациону вегетацију задржати у што већем обиму. Пре даље разраде локација кроз 

техничку документацију, неопходно је извршити детаљна истраживања о могућностима градње на 

свакој појединачној парцели у овом рејону. 
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У даљој фази пројектовања за читав простор Плана детаљне регулације, неопходно је за сваку 

грађевинску парцелу извршити додатна геолошко-геотехничка истраживања, а све у складу са 

Законом o рударству и геолошким истраживањима (Сл.гласник РС 101/2015). 

 ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 
Увидом у документацију Завода за заштиту природе Србије и Регистар заштићених природних 

добара, констатовано је да се на простору предвиђеном за израду Измене и допуне Плана, не налазе 

заштићена природна добра, као ни добра са посебним природним вредностима предложеним за 

заштиту.  

Услови Завода за заштиту природе бр. 020-96/2 од 07.02.2017.. 

 ЗАШТИТА КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА  

 
Подручје блока које је предмет Измене и допуне Плана – није утврђено за културно добро, не налази 

се у оквиру просторно културно историјске целине, не ужива статус добра под претходном заштитом 

и не налази се у оквиру претходно заштићене целине.  

На предметном простору не налазе се појединачно утврђна културна добра нити појединачна добра 

са претходном заштитом. Такође, на предметној локацији нема евидентираних археолошких налаза и 

остатака.  

 ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ  

 
На основу прибављених услова за израду предметне Измене и допуне Плана, нема посебних услова 

и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.  

 

Услови Министарства одбране бр. 109-2 од 03.03.2017. и Министарства унутрашњих послова 

бр.217-414/2016 од  09/8 бр.217-414/2016 

A.7. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ 

A.7.1 Планирана намена 

 
Планиране намене површина у обухвату Измене и допуне плана су: 

површине јавне намене: 

- Мрежа саобраћајница 

површине осталих намена: 

- Површине за вишепородично становање ниже спратности-зоне А и А1 

- Површине за вишепородично становање средње спратности-зона Б 

- Површине за мешовите градске центре у зони ниске спратности-зона Ц  

- Површине за пратеће комерцијалне садржаје-зона Ц1 

Планиране намене површина су приказане на графичком прилогу бр.3 „Планирана намена површина“  

(Р 1:1000) 

 
Површине јавне намене 

 

У површинама јавне намене у обухвату предметних Измена и допуна ПДР-а се налази постојећа и 

планирана мрежа саобраћајница.  

Изменoм и допунoм Планa се задржава решење мреже саобраћајница дефинисано Планом детаљне 

регулације четири месне заједнице општине Вождовац и Звездара - насеље Падина (СЛ.Лист Београда 

14/05) и Планом детаљне регулације за саобраћајни потез од Ул. Борске до Петље “Ласта“ (Сл.Лист 

Града Београда бр.40/07). 
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Овом Изменом није планирано формирање новог јавног земљишта.  
 
Површине остале намене 

 

Планирана претежна намена површина дефинисана овим Планом је становање са компатибилним 

садржајима.  

Један од основних циљева Измене и допуне Плана је усаглашавање намене замељишта и 

урбанистичких параметара дефинисаних ПДР-ом са параметрима дефинисаним према Плану 

генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд 

(целине I – XIX) (‘‘Службени лист Града Београда’’, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17).  

Планираном  наменом површина промењена је граница намене чиме је остварена већа површина са 

наменом вишепородичног становања, а смањена је површина са наменом мешовитих градских 

центара у зони ниске спратности у односу на планирану типологију изградње дефинисану Планом 

генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд 

(ЦЕЛИНЕ I – XIX) (‘‘Службени лист града Београда’’, бр. 20/16, 97/16 И 69/17). 

 У склопу површина осталих намена уз планирану саобраћајницу (С1) уз западну границу обухвата 

је дефинисано земљиште које је у функцији заштите трупа саобраћајнице у коме није могућа изградња 

објеката, а позиција грађевинске линије од регулационе је дефинисана на графичком прилогу бр.4 

„План регулације и нивелације са поделом на зоне“ 
 

БИЛАНС ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА ПОВРШИНА 

 
Планирана намена површина у граници Измена и допуна Плана 

 

Табела бр.3: Табеларини приказ планираних намена површина 

Намена 
  

зо
на 

Површина 
(m2) 

Постојећа 
БРГП 
(m2) 

Планирана 
БРГП 
(m2) 

ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Површине за становање 

А 13938 24,32% 

4650 

20900 

А1 14231 24,83% 21400 

Б 4623 8,07% 14000 

УКУПНО СТАНОВАЊЕ 32792 57,21%   56300 

Мешовити градски центри   2198 3,83% - 4500 

Пратећи комерцијални 
садржаји 

  543 0,95% - 110 

УКУПНО ОСТЕЛЕ НАМЕНЕ   35533 119,21% 4650 117210 

ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Мрежа саобраћајница   21783 38,01% - - 

УКУПНО ЈАВНЕ НАМЕНЕ   21783 38,01% - - 

УКУПНО   57316 157,21% 4650 117210 
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

A.7.2 Површине јавне намене 
 

Мрежа саобраћајница 

Планом се задржава планско решење мреже саобраћајница дефинисано Планом детаљне регулације 

четири месне заједнице општине Вождовац и Звездара - насеље Падина (СЛ.Лист Београда 14/05) и 

Планом детаљне регулације за саобраћајни потез од улице Борска до петље “Ласта“ (Сл.лист Београда 

бр.40/07)   

Овом Изменом није планирано формирање новог јавног земљишта. 

У обухвату Измене и допуне су ободне саобраћајнице које су делимично изведене у складу са 

важећим ПДР-ом. 

Са јужне и источне стане, обухват је ограничен постојећом регулацијом улице Цветанова Ћуприја 

која се уз источну границу обухвата ка северу наставља у улицу Браће Срнић. У западном и 

северозападном делу обухвата, није изведена саобраћајна мрежа, а према Плану детаљне регулације 

за саобраћајни потез од улице Борска до петље “Ласта“ (Сл.лист Београда бр.40/07) је у 

северозападном делу планирана магистрална саобраћајница Кружни пут – Падина (према Плану 

„Нова 1-1“) која се наставља на постојећу улицу Светозара Радојчића, док је западном границом 

обухват ограничен регулацијом планиране саобраћајнице која је у Плану генералне регулације 

грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I – XIX) 

(''Службени лист града Београда'', бр. 20/16, 97/16 и 69/17) назначена као саобраћајница другог реда 

„С1“, а њена грађевинска парцела је формирана Планом детаљне регулације четири месне заједнице 

општине Вождовац и Звездара - насеље Падина (СЛ.Лист Београда 14/05).  

Планирана регулација ове саобраћајнице је око 12.5m, с тим што је коловоз у ширини од 7.5m и 

обострани тротоар по 2.5m, док се у оквиру земљишта остале намене налази заштитни појас, ширине 

5m, у оквиру ког је потребно обезбедити труп саобраћајнице и по потреби организовати прилазе 

новопланираним објектима. 

 
Јавни градски превоз путника  

 

Развој јавног градског превоза путника који опслужује простор у оквиру предметног плана, заснива 

се на плану развоја јавног саобраћаја према Плану генералне регулације грађевинског подручја 

седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I – XIX) (''Службени лист града 

Београда'', бр. 20/16, 97/16 и 69/17) и развојним плановима Дирекције за јавни превоз, према којима 

је планирано задржавање свих постојећих траса линија ЈГПП-а. 

Према постојећем стању, простор предметног Плана опслужен је линијом 20 (Миријево 3 - Велики 

Мокри Луг) аутобуског подсистема ЈГС-а која саобраћа улицама: Браће Срнић и Цветанова Ћуприја. 

Стајалиште ове линије, "Стари Виногради 2", налази се у улици Цветанова Ћуприја , што је у граници 

петоминутне пешачке доступности у односу на посматрани простор. 

Постојеће аутобуско стајалиште је изведено у профилу саобраћајнице. 

 
ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ  

Вођење пешачких токова уз магистралну саобраћајницу, која тангира северну границу обухвата и 

саобраћајницу другог реда (С1), која тангира западну границу обухвата, као и уз блоковске 

саобраћајнице уз источну границу, биће вршено као и у постојећем стању дуж постојећих пешачких 

површина, тротоара. 
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 
Изменом и допуном плана детаљне регулације четири месне заједнице општине Вождовац и Звездара 

- насеље Падина, нису планирани нови објекти јавне намене осим оних предвиђених основним 

Планом. 

У поступку израде Измене и допуне Плана прибављени су услови и мишљења надлежних органа:  

A.7.3 Завод за унапређивање образовања и васпитања  

 
У складу са  условима Завода за унапређивање образовања и васпитања и пројектованој популацији 

од 1500 становника по основном Плану, предвиђено је да се овом Изменом и допуном Плана оствари 

повећање броја становника за максимално 15% (повећање броја деце износи око 1,5%). Како је у 

основном (важећем) Плану остављена толеранција много већа од овог процента, калкулацијом се 

долази до закључка да у обухвату Измене и допуне Плана није потребно планирати нову површину 

за изградњу предшколске установе, односно основне и средње школе. 
Услови Завода за унапређивање образовања и васпитања  

број: 38/2017 од  16.01.2017. 

A.7.4 Секретаријат за здравство  

 
У складу са условима Секретаријата за здравство, за локације нових социјално - здравствених 

објеката примарне заштите, треба користити оне локације које су утврђене основним Планом за јавну 

намену (зоне социјалног становања, дома здравља, дома за стара и незбринута лица итд.). 

Услови Секретаријата за здравство   

II-02 број: 50-17/2017. од 02.02.2017. год. 

A.7.5 Секретаријат за социјалну заштиту  

 
У складу са условима секретаријата за социјалну заштиту бр. XIX-01-350-1/2017. од 13.01.2017. год. 

утврђено је да у обухвату Измене и допуне Плана нема потребе за објектом јавне намене који ће 

обухватити делатности социјалне заштите. 

 

Услови секретаријата за социјалну заштиту  

Број XIX-01-350-1/2017. од 13.01.2017. год. 

ПОВРШИНЕ ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
 

У оквиру грађевинског земљишта за остале намене планиране су: 

- ЗОНА „А“ вишепородично становање ниже спратности  

- ЗОНА „А1“ вишепородично становање ниже спратности у којој је дозвиљена изградња    

објеката у низу 

- ЗОНА „Б“ вишепородично становање средње спратности 

- ЗОНА „Ц“ мешовити градски центри у зони ниске спратности 

- ЗОНА „Ц1“ пратећи комерцијални садржаји  

 

ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

 

Грађевинска парцела је најмањи део простора обухваћеног планом намењен за грађење, који обухвата 

једну или више катастарских парцела или њихових делова. Дефинисана је приступом на јавну 

површину и границама према суседним парцелама. 

Парцелација и препарцелације се може вршити у оквиру катастарских парцела применом правила 

дефинисаних овим планом. Основ за промену граница парцеле, осим у случају јавног интереса, је 
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пројекат парцелације и препарцелације. Грађевинска парцела се формира у складу са правилима за 

предметну зону. 

Парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину било директно, било преко приступне 

саобраћајнице. 

Минимална ширина фронта грађевинске парцеле према парцели приступа је 9 m, а удаљеност 

грађевинске линије од парцеле приступа је минимално 2.5m. 

У случају да грађевинска парцела има излаз на две саобраћајнице, потребно је обезбедити минималну 

ширину фронта парцеле према једној саобраћајници. 

Дозвољено је спајање парцела из различитих зона. У том случају се за сваки део новоформиране 

парцлеле примењују правила дефинисана овим планом за ту зону. 

 

МОГУЋНОСТ ИЗГРАДЊЕ ИНТЕРНИХ САОБРАЋАЈНИЦА 

 

Могућа је реализација интерних (приступних) саобраћајница у оквиру земљишта остале намене преко 

којих ће се реализовати приступ парцелама јавне мреже саобраћајница, а које ће се реализовати кроз 

пројекте парцелације или препарцелације. 

За сваку приступну саобраћајницу мора бити формирана посебна грађевинска парцела. Минимална 

ширина приступне саобраћајнице је 5,5m за двосмерни и 3,5m за једносмерни саобраћај. Приступна 

саобраћајница са једносмерним режимом мора бити прикључена на две јавне саобраћајне површине, 

а уколико је двосмерна или слепа мора имати припадајућу окретницу. Приступна саобраћајница се 

може планирати као колско-пешачка у оквиру које је интегрисано кретање пешака и возила. У том 

случају минимална ширина парцеле приступа је 6м за двосмерни и 4,5 за једносмерни режим кретања. 

Уколико су раздвојени коловоз и тротоар, минимална ширина парцеле приступа за двосмерну 

саобраћајницу је 7м (5,5м за коловоз и минимално једнострани тротоар од 1,5м), а за једносмерну 5м 

(3,5 м за коловоз и минимално једанострани тротоар од 1,5м) 

Елементе саобраћајница предвидети у складу са оптерећењем и планираном врстом саобраћаја. У 

нивелационом смислу обазено поштовати нивелацију улица у које се уклапа предметни простор. При 

изради нивелационог решења нових саобраћајних површина предвидети гравитационо отицање 

површинских вода. За интерне саобраћајнице које обезбеђују прилаз паркинг простору, а које ће 

уједно служити и за потребе снабдевања, противпожарне и комуналне потребе предвидети коловозне 

конструкције са подлогом и асфалтним застором сходно саобраћајном оптерећењу које се очекује. 

 

Паркирање  

 

За садржаје који се планирају обезбедити потребан број паркинг места на основу норматива:  

 становање:  1,1 ПМ/1 стану  

 трговина:  1 ПМ/50 m2 БРГП продајног простора 

 административно –  

пословни објекти: 1 ПМ/60 m2 нето 

 хотел:   1ПМ/2-10 кревета у зависности од категорије 

 тржни центри:  1 ПМ/50m2 продајног простора 

 угоститељство: 1 ПМ/два стола са по четири столице  

 магацини:  1 ПМ/ 100m2 БРГП 

 услуге:   1ПМ/3 запослена 

 

Сва возила сместити на припадајућој парцели. 

Услови секретаријата за саобраћај, Одељење за планску документацију 

бр.344.4-1/2017 од 06.02.2017. 
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ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

Објекте је потребно поставити у зону дозвољене изградње. Није обавезно поставити објекат на 

грађевинску линију према јавној саобраћајној површини. 

Висина објекта, који се налазе на регулационој линији, се одређује у односу на тачку пресека линије 

терена и вертикалне осе објекта у равни фасадног платна према приступној саобраћајници. 

Висина објекта која је релевантна за одређивање удаљености од бочних граница парцеле је висина 

венца (зиданог дела ограде повечене етаже). 

Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта у равни фасадног платна према 

приступној саобраћајници. За објекте који су повучени у односу на регулациону линију, висина 

објекта се одређује у односу на нулту коту, и дефинише се као растојање од нулте коте објекта до 

висине венца, односно слемена. Изражава се у метрима дужним. За објекте који имају приступ са 

више саобраћајница као висина објекта се исказује она која има највишу коту у односу наприступну 

саобраћајницу. За објекте који су повучени у односу на регулациону линију, висина објекта се 

одређује у односу на нулту коту, и дефинише се као растојање од нулте коте објекта до висине венца, 

односно слемена. 

Правило за могуће увећање индекса заузетости за угаоне објекте до 15% се примењује и за објекте на 

углу јавне саобраћајне површине и парцеле приступног пута. 

Дозвољена је изградња сутеренских етажа уколико то инжењерско-геолошки услови дозвољавају. У 

сутеренској етажи је могуће обезбедити користан простор намењен за пословне садржаје, станарске 

оставе, помоћне просторије, ТС, магацински простор, гараже и др. Улаз, односно денивелисани 

приступ подрумским, односно сутеренским просторијама, мора се обезбедити у оквиру припадајуће 

парцеле објекта. Становање у подруму се не дозвољава.   

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ДЕЛУ ПАРЦЕЛА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ ИЗМЕЂУ ГРАЂЕВИНСКЕ И 

РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЗ САОБРАЋАЈНИЦУ „С1“ 

 
У свим зонама у делу парцеле према саобраћајници „С1“ је потребно формирати појас заштитног 

зеленила. Овај појас је обавезне ширине мин.5m, односно захвата површину између грађевинске и 

регулационе линије. Поред зеленила у овом делу парцеле, могуће је реализовати колски или пешачки 

приступ парцели, на површини не већој од 25% површине дела парцеле који се налази између 

грађевинске и регулационе линије.  

Постојећу санациону вегетацију задржати у што већем обиму, а све новопланиране површине 

озеленити адекватним биљним врстама. 

 

Табела бр.4 Табеларни приказ упоредни планираних и остварених урбанистичких параметара 

По ПГР-у ПЛАНИРАНО 

ИЗМЕНОМ И ДОПУНОМ 

Зона С7 –  

Вишепородично 

становање 

Индекс заузетости  60% 

Индекс изграђености 2.8 

Вишепородично 

становање 

зоне 

А и 

А1 

Индекс заузетости 65% 

Макс.висина венца 

13м 

Макс.висина венца 18м 

Зона М6 – 

мешовити градски 

центри 

Индекс заузетости 60% 

Индекс изграђености 1.5 

зона 

Б 

Индекс заузетости 60% 

Макс.висина венца 

18м 

Макс.висина венца 13м Мешовити 

градски центри 

Зона Ц 

Индекс заузетости 60% 

Макс.висина венца 13м 
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ „А“ и „А1“– вишепородично становање ниже 

спратности 

 
Намена Претежна намена је вишепородично становање са делатностима са 

односом на нивоу парцеле: 100% до 80% : 0%до 20%. 

Изузетак од наведеног правила могу бити парцеле уз саобраћајницу 

Кружни пут-падина, на којима се дозвољава намена објекта 

пословање - до 100% - компатибилног становању, које не угрожава 

животну средину. 

 
Правила парцелације У зони А: минимална грађевинска парцела не сме да буде мања од 

250m2, са минималном ширином фронта парцеле према јавној 

површини од 12m и минималном дубином парцеле од 15m, при чему 

је меродавно највеће управно растојање од регулације улице. 

У зони А1: дозвољена је изградња објеката у низу*, парцела не сме 

да буде мања од 150m2, са минималном ширином фронта парцеле 

према јавној површини од 9m. 

 

Уколико се парцела налази у унутрашњости блока, ширина 

приступног дела парцеле који се односи на њен фронт према јавној 

саобраћајници, преко ког се остварује прилаз само тој парцели је 

најмање 3.0m. (слика 2) 

 

Минимална ширина фронта грађевинске парцеле према парцели 

приступа је 9 m. 

               

 

Слика бр.2 

Положај зграде Према јавном земљишту објекте поставити у зону дозвољене 

изградње назначену на графичком прилогу бр.4. 

Грађевинска линија подземних делова објекта (гараже и сл.) може 

се поклапати са бочним и задњом границом парцеле, а према 

регулацији се поклапа са надземном грађевинском линијом. 

 

Правила којима се дефинише удаљеност  

Планираних објеката од бочних граница 

Парцеле: 

Двострано узидани објекти (низ*-само у зони А1):   

Минимално растојање објекта без отвора на бочним фасадама, од 

бочних граница парцеле је 0m.  

Једнострано узидани објекти:   

Минимално растојање објекта без отвора на бочним фасадама, од 

бочне границе парцеле је 0m. 

Минимално растојање објекта са отворима помоћних просторија на 

бочним фасадама уколико је парапет отвора минимално 1.6m, од 

бочних  граница парцеле у овој зони је 1.5m.  Минимално растојање 

Зона К4- 

комерцијални 

садржаји  

Индекс заузетости 80% Пратећи 

комерцијални 

садржаји 

Ц1 

Индекс заузетости 20% 

Макс.висина венца 12м Макс.висина венца 5м 
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објекта са отворима стамбених просторија на бочним фасадама, од 

бочне границе парцеле је 2.5m.          

Слободностојећи објекти:  

Минимално растојање објекта са отворима помоћних просторија на 

бочним фасадама, од бочних граница парцеле у овој зони је 1.5 m. 

Минимално растојање објекта са отворима стамбених просторија на 

бочним фасадама, од бочних граница парцеле у овој зони је 2.5 m 

Минимална удаљеност објекта од задње границе парцеле је 1/2 

висине, а не мање од 2,5м 

Према парцели приступног пута, објекат је потребно поставити на 

мин. 2.5m. 

 

Висина објекта Максимална висина венца објекта је 13.0m. 

(максимална висина слемена/повучене етаже објекта је 16.0m) 

Максимална висина венца помоћних објеката је 4.0m, а слемена 

максимално 6.0m, што дефинише оријентациону планирану 

спратност П. 

 
Кота приземља Кота приземља стамбеног дела објекта је највише 1.6m виша од коте 

приступне саобраћајнице. За објекте, који у приземљу имају 

нестамбену намену (пословање), кота приземља је максимално 0.2m 

виша од коте приступног тротоара. Уколико је грађевинска линија 

повучена од регулационе, кота приземља је максимално 1.6m виша 

од нулте коте, а приступ пословном простору мора бити прилагођен 

особама са смањеном способношћу кретања. Имајући у виду 

конфигурацију терена дозвољена је изградња сутеренских етажа 

уколико то инжењерско-геолошки услови дозвољавају. Дозвољена 

је изградња стамбених просторија у сутерену уколико је бар једна 

фасада потпуно отворена.  

 

Индекс заузетости Индекс заузетости на парцели је 65%. 

Индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан до 15%. 

 

Услови за слободне и  

зелене површине Минимални проценат слободних и зелених површина на парцели је 

35% . 

Минимални проценат зелених површина у директном контакту са 

тлом (без подземних објеката и/или делова подземних објеката) 

износи 20% 

 
Правила и услови за интервенције  

на постојећим објектима Сви постојећи објекти на парцели могу се реконструисати или 

доградити у оквиру дозвољених урбанистичких параметара и 

осталих правила грађења, уколико положај објекта према 

регулационој линији задовољава прописана правила.  

Постојећи објекти на парцели чији је индекс заузетости  већи од 

дозвољеног и/или није у складу са прописаним правилима о 

растојањима од граница парцела и суседних објеката, не могу се 

дограђивати, већ је дозвољена само реконструкција, уколико је у 

складу са осталим планираним параметрима, а ако се такав објекат 

уклања и замењује другим, за њега важе правила као и за сваку нову 

изградњу у овој зони. 



 

 

17 
 

Правила за изградњу  

помоћних објеката У оквиру парцеле је поред главног објекта дозвољена изградња 

помоћног објекта у границама зоне дозвољене изградње. Површина 

помоћног објекта улази у обрачун дозвољених урбанистичких 

параметара.  

Максимална висина венца помоћних објеката је 4.0m, а слемена 

максимално 6.0m. 

Неопходна растојања која важе за стамбени објекат важе и за 

помоћне објекте. 

  – помоћни објекти за потребе гаражирања возила, оставе и сл. се 

постављају према правилима за стамбене објекте  

– помоћни објекат може бити и на регулационој линији 

саобраћајнице и на граници са суседном парцелом (бочном или 

задњом) 

Помоћни објекат може бити узидан уз главни објекат уколико 

главни објекат на тој фасади нема отворе. Помоћни објекат са 

отворима према главном објекту мора бити удаљен од главног 

објекта минимум ½ висине помоћног објекта.  

 

Решење паркирања Паркирање решити на парцели изградњом гараже или на 

отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према нормативима 

наведеним у поглављу „Паркирање“ 

 

Минимални степен опремљености  

комуналном инфраструктуром  Објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону 

мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, гасоводну 

мрежу или други алтернативни извор енергије. 

 

*Низом се самтра минимум три везана објекта. Први и последњи објекат низа су једнострано узидани. 

У зони А1 је дозвољено али није обавезујуће формирање низа. 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ „Б“ – вишепородично становање у зони средње 

спратности 

 
Основна намена површина Вишепородично становање. 

компатибилност намена Са вишепородичним становањем су компатибилни комерцијални 

 садржаји из области трговине и услужних делатности које не 

 угрожавају животну средину и не стварају буку. 

Однос претежне и компатибилне намене на парцели износи  

100% до 80% : 0%до 20%. 

На појединачним грађевинским парцелама у оквиру ове зоне, 

компатибилна намена може бити доминантна или једина. У том 

случају се примењују урбанистички парамети за основну намену. 

 

Правила парцелације Минимална грађевинска парцела не сме да буде мања од 300m2, са  

 минималном ширином фронта парцеле према јавној површини од  

 15m и минималном дубином парцеле од 15m, при чему је меродавно  

 највеће управно растојање од регулације улице. 

Минимална ширина фронта грађевинске парцеле према парцели 

приступа је 9 m. 

 

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

 

висина објекта   Максимална висина венца објекта је 18.0m. 

(максимална висина слемена објекта/повучене етаже је 21.5m)  

 
Кота приземља  Кота приземља је максимално 0.2m виша од коте приступног 

тротоара. Уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, 

кота приземља је максимално 1.6m виша од нулте коте, а приступ 

пословном простору мора бити прилагођен особама са смањеном 

способношћу кретања. Имајући у виду конфигурацију терена 

дозвољена је изградња сутеренских етажа уколико то инжењерско-

геолошки услови дозвољавају. Дозвољена је изградња стамбених 

просторија у сутерену уколико је бар једна фасада потпуно 

отворена. 

 

Положај зграде  Према јавном земљишту објекте поставити на грађевинску линију 

назначену на графичком прилогу бр.4. 

Грађевинска линија подземних делова објекта (гараже и сл.) може 

се поклапати са бочним и задњом границом парцеле, а према 

регулацији се поклапа са надземном грађевинском линијом 

Правила којима се дефинише удаљеност планираних објеката од 

бочних граница парцеле: 

 Минимално растојање објекта без отвора или са отворима 

помоћних просторија на бочним фасадама, (парапет отвора 1.6m) 

од бочних граница парцеле у овој зони је 1/5 висине објекта; 

 Минимално растојање објекта са отворима стамбених просторија 

на бочним фасадама, од бочних граница парцеле у овој зони је 1/3 

висине објекта, 

  За угаоне објекте примењују се растојања од бочних     граница 

парцеле. 

Минимална удаљеност објекта од задње границе парцеле је 1/2 

висине, а не мање од 4m. 

- Према парцели приступног пута, објекат је потребно поставити на 

мин. 2.5m. 

 
Правила и услови за интервенције  

на постојећим објектима Сви постојећи објекти на парцели могу се реконструисати или 

доградити у оквиру дозвољених урбанистичких параметара и 

осталих правила грађења, уколико положај објекта према 

регулационој линији задовољава прописана правила.  

Постојећи објекти на парцели чији је индекс заузетости већи од 

дозвољеног и/или није у складу са прописаним правилима о 

растојањима од граница парцела и суседних објеката, не могу се 

дограђивати, већ је дозвољена само реконструкција, уколико је у 

складу са осталим планираним параметрима, а ако се такав објекат 

уклања и замењује другим, за њега важе правила као и за сваку нову 

изградњу у овој зони. 

Услови за слободне и  

зелене површине Минимални проценат слободних и зелених површина на парцели је 

40%. 
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Минимални проценат зелених површина у директном контакту са 

тлом (без подземних објеката и/или делова подземних објеката) 

износи 10%. 

 

Решење паркирања Паркирање решити на парцели изградњом гараже или на 

отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према нормативима 

наведеним у поглављу „Паркирање“ 

 

Број објеката на парцели  У оквиру парцеле је дозвољена изградња више објекта уз 

поштовање максималног индекса заузетости. 

 Минимално међусобно растојање објеката у оквиру исте парцеле је 

½ висине вишег објекта. 

 Није дозвољена изградња помоћних објеката осим објеката у 

функцији инфраструктуре. 

 

Могућност фазне изградње Дозвољена је фазна изградња у оквиру парцеле под условом да свака 

фаза представља независну функционалну целину.  

 

Минимални степен 

опремљености комуналном 

инфраструктуром Објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону 

мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, 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. 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ „Ц“ – мешовити градски центри у зони ниске 

спратности 

 
Основна намена површина  Мешовити градски центри. 

Мешовити градски центри подразумевају комбинацију 

комерцијалних садржаја са становањем у оквиру грађевинске 

парцеле 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. (површине за објекте и комплексе јавних 

служби, објекте социјалне заштите, површине за становање, 

површине за комерцијалне садржаје )  

Компатибилна намена може бити заступљена до 80%, осим 

површина јавне намене, које могу бити и до 100%. 

У том случају се примењују урбанистички парамети за основну 

намену 

 

Правила парцелације Минимална грађевинска парцела не сме да буде мања од 300m2, са 

минималном ширином фронта парцеле према јавној површини од 
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15m и минималном дубином парцеле од 15m, при чему је меродавно 

највеће управно растојање од регулације улице. 

 

Индекс заузетости парцеле Индекс заузетости („З”) на парцели је до 60%. 

Индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15%. 

 

Висина објекта Максимална висина венца објекта је 13.0m. 

(максимална висина слемена/повученог спрата објекта је 16.0m)  

 

Положај објекта Растојање објекта од бочних граница парцеле је мин. 1/2 висине 

објекта, али не мање од 6.0m од границе парцеле, уколико су на 

бочној фасади постављени отвори стамбених просторија.  

Растојање објекта од бочних граница парцеле је мин. 1/3 висине 

објекта, али не мање од 3m од границе парцеле, уколико су на бочној 

фасади постављени отвори помоћних и пословних просторија. 

Растојање објекта од задње границе парцеле је минимално 1/2 

висине објекта, али не мање од 6.0m. 

Према парцели приступног пута, објекат је потребно поставити на 

мин. 2.5m. 

 
Кота приземља Кота приземља је максимално 0.2m виша од коте приступног 

тротоара. Уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, 

кота приземља је максимално 1.2m виша од нулте коте, а приступ 

пословном простору мора бити прилагођен особама са смањеном 

способношћу кретања. Имајући у виду конфигурацију терена 

дозвољена је изградња сутеренских етажа уколико то инжењерско-

геолошки услови дозвољавају. Дозвољена је изградња стамбених 

просторија у сутерену уколико је бар једна фасада потпуно 

отворена. 

 

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 подземних објеката) 

износи 15%. 

 

Број објеката на парцели У оквиру парцеле је дозвољена изградња само једног објекта. Није 

дозвољена изградња помоћних објеката осим објеката у функцији 

инфраструктуре. 

 

Решење Паркирања Паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном 

паркинг простору у оквиру парцеле, према нормативима наведеним 

у поглављу „Паркирање“ 

Минимални степен 

опремљености комуналном 

инфраструктуром Објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону 

мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, 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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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗОНУ „Ц 1“ – пратећи комерцијални садржаји (ГП – К1) 

 
Основна намена површина Пратећи комерцијални садржаји. 

компатибилност намене Ова намена подразумева изградњу комерцијалних садржаја као што 

су аутотрговина (ауто-делови, ауто-козметика), делатности/услуге 

(аутоперионица, трговина на мало, простор за канцеларијско 

пословање, инфопункт, рент-а-кар, турист биро, 

банкарске/поштанске услуге, кафетерија, ресторан) и друге занатске 

услуге. 

 
Индекс заузетости парцеле Индекс заузетости („З”) на парцели је до 20%. 

 
Висина објекта Максимална висина венца објекта је 5.0m  

 

Положај зграде Правила којима се дефинише удаљеност планираних објеката од 

бочних граница парцеле: 

1/2 висине објекта, мин.2.5m. 

Растојање објекта од задње границе парцеле треба да износи 1/2 

висине објекта, мин.2.5m. 

висина објекта која је релевантна за одређивање удаљености од 

бочних граница парцеле и суседних објеката је висина венца 

 

Приступ парцели  Приступ грађевинској парцели у овој зони је могуће остварити 

једино из саобраћајнице „С1“. 

 
Услови за слободне и 

зелене површине Проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 20%. 

 
Решење паркирања Паркирање решити на парцели отвореним паркинг простором у 

оквиру парцеле, према нормативима према нормативима наведеним 

у поглављу„Паркирање“ 

 

Број објеката на парцели У оквиру парцеле је дозвољена изградња само једног објекта. Није 

дозвољена изградња помоћних објеката осим објеката у функцији 

инфраструктуре. 

Минимални степен 

опремљености комуналном 

инфраструктуром Објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону 

мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, гасоводну 

мрежу или други алтернативни извор енергије. 

A.7.6 ПЛАНИРАНИ КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ 

 
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 
Водовод 

 
По свом висинском положају, територија обухваћена границом Измене и допуне Плана припада II и 

III висинској зони.  
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У јавним саобраћајницама унутар граница Измена и допуна Плана планирани су цевоводи 

минималног пречника Ø150, у складу са саобраћајним решењем предметног подручја. Трасе цевовода 

вођене су јавим површинама. Да би се обезбедило уредно водоснабдевање потрошача на предметном 

подручју, на свим местима где је могуће, постојећу и новопројектовану мрежу повезати у "прстен". 

На уличној мрежи планира се довољан број хидраната. 

 

Услови ЈКП "Београдски водовод и канализација" Београд,  

Број: 1357 I4-1/42 од 20.01.2017. год.  

 
Канализација 
Према овом Плану, а на основу раније израђене пројектне документације, предвиђено је, да се 

предметно подручје одводњава преко два пројектована канала (2 x Ø300mm) у планираним 

саобраћајницама источно и западно у односу на локацију, као и да се ови канали низводно улију у 

пројектовани канал Ø800mm у улици Нова 1-1. Овај канал ће низводно мењати пречник на Ø900mm, 

па на Ø1000mm, и као такав ће се преко Мокролушке улице уливати у општи Мокролушки колектор 

(стари) ОБ 240/155cm. 

 

Провером раније планираних капацитета закључено је да исти задовољавају потребе прикључења 

свих планираних садржаја. 

 

Минимални дозвољени пречник у београдском канализационом систему је Ø300mm за општи систем. 

Канали који нису у јавним површинама (интерна канализација) и не дозвољавају услов минималне 

пречнике канализације нису у надлежности  ЈКП-а. 

 

Услед могућности изливања нафте и њених деривата са евентуалних паркинга, неопходно је отпадну 

воду са ових површина претходно пропустити кроз сепараторе масти и уља, како би се одстраниле 

штетне материје, у складу са "Сл. гласник РС" бр. 67/2011. и 48/2012. 

 

При изградњи предметних објеката у свему се придржавати Закона о уређењу простора и изградњи и 

Одлуке о одвођењу и пречишћавању атмосверских и отпадних вода на територији града Београда 

("Сл. лист града Београда" бр. 6/2010. и 29/2014). 

 
Услови ЈКП-а "Београдски водовод и канализација" Београд 

Број: 1357/1 од фебруара 2017. год.  

 
Електроенергетска инфраструктура 

 
Плaнирaнo решење: 

- стамбени део     950 kW 

- стамебно-пословни део:  180+190 kW 

- бензинска пумпа:   50 kW 

- грејање:    мешовито 

 
 Планиране су 3 трансформаторске станице 10/0,4kV, капацитета 1000кVA, снаге 630kVA.   

Трансформаторске станице лоцирати у центру потрошње, у саставу планираних објеката или 

као слободно стојеће (MBTS), све у складу са Интерним стандардима  "ЕПС Дистрибуција" и 

Техничким препорукама "ЕПС Дистрибуција". 

 Прикључење планираних ТS на мрежу 10kV, биће могуће тек по изградњи и пуштању под 

напон 10kV вода из ТS 35/10 kV "Калуђерица" и растерећења постојећег 10kV вода из ТS 

35/10kV "Коњарник" изв. ћелија бр. 13, на који је планирано прикључење планираних ТS 

10/0,4kV. 
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 Планиране ТS прикључити на принципу улаз-излаз на постојеће и планиране водове 10kV. 

Планирани водови 10kV су типа и пресека 3xXHЕ 49-А 1x150/26mm2. 

 Прецизнији начин прикључење планираних ТS 10/0,4kV биће дефинисан приликом израде 

Техничких услова у поступку издавања локацијских услова. 

 Планирана је морежа 0.4kV подземним кабловским водовима типа и пресека XP00-А 

3x150+70mm2. 

 
Планирано је измештање постојеће трафостанице 10/0.4kV (V-2035), до реализације планиране 

саобраћајнице С-19 у чијој се регулацији налази. Локацију за нову трафостаницу ће одредити 

електродистрибуција у складу са могућношћу решевања имовинско-правних односа. 

Надземну електродистрибутивну мрежу напона 10 и 0,4kV угрожену у току радова на изградњи 

предметних објеката изместити на безбедно место, а по потреби каблирати. 

Уколико се нове трасе водова нађу испод коловоза, водове 10 и 0.4kV заштитити постављањем у 

кабловску канализацију пречника Ø100. 

Превидети 100% резерве за кабловске водове 10kV, и 50% резерве за кабловске водове 0.4kV, у броју 

отвора кабловске канализације. 

 
За каблирање и измештање: 

подземних водова 10kV користити водове типа и преска XХЕ 49-А 3x(1x150/25mm2). 

подземних водова 0,4 kV користити водове типа и пресека XP00-А 3x150+70mm2. 

За измештање надземних водова 10kV и 0.4kV користити постојеће пресеке. 

У случају да није могуће користити постојеће пресека, користити водове типа и пресека XХЕ 48/О-А 

3x(1x70)+50мм2, 10kV X00/О-А 3x70+54,6мм2, 0,4kV. 

 

Општи услови за измештање и заштиту постојећих електроенергетских објеката: 

 

 Приликом извођења радова, задржати све постојеће галванске везе, осим за објекте који се 

руше ради изградње планираних објеката. 

 При измештању водова водити рачуна о потребним међусобним растојањима и угловима 

савијања при паралелном вођењу и укрштању са другим електроенергетским и осталим 

подземним инсталацијама. 

 Приликом измештања надземног вода обезбедити сигурносну висину и минимално сигурно 

растојање измештеног надземног вода од планираног објеката, као и од постојећих објеката. 

 При извођењу радова заштити постојеће кабловске водове од механичког оштећења. 

 Радове у близини каблова вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећења 

изолације и оловног плашта. 

 Заштита од напона корака, напона додира и заштитна мера од електричног удара треба да буде 

усаглашена са важећим прописима и препорукама из ове облести и Интерним стандардима 

"ЕПС Диструбуције" д.о.о. Београд. 

 У траси електроенергетских водова не сме да се налази никакав објекат који би угрожавао или 

онемогућавао приступ водовима у случају квара. 

 Пре почеТКа пројектовања подносилац захтева дужан је да прибави сагласност на трасу 

водова 10 и 0.4kV (приложити 3 ситуације) од Службе Техничке документације "ЕПС 

ДИСТРИБУЦИЈА", Господар Јевремова 26-28/IV. 

 
Услoви EД Бeoгрaд бр 8313/2 oд 17.02.2017.гoд. 
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ТК мрежа 
 

Предметно подручје припада кабловском подручју АТЦ Коњарник. Приступна ТК мрежа изведена је 

у складу са ситуацијом, а претплатници су преко унутрашњих, односно спољашњих извода повезани 

са дистрибутивном ТК мрежом. 

 
Технички услови 

 
На предметном подручју се наведне потребе за ТК услугама, у зависности од захтева корнисника, 

могу реализовати на више начина. Неопходно је повећати капацитет ТК мреже. Потребе за новим тф 

прикључцима, односно ТК услугама биће решене у складу са најновијим смерницама за планирање и 

пројектовање ТК мреже уз примену нових технологија. 

За стамбене објeкте породичног становања приступна ТК мрежа се може реализовати коришћењем 

бакарних каблова. 

За нове стамбене објекте колективног становања приступна ТК мрежа се може реализовати FTTB 

(Fiber To the Building) технологијом монтажом IP приступних уреађаја GPON технологијом у 

типологији FTTB (Fiber To the Building) који се са централном концентрацијом повезују коришћењем  

оптичких каблова. 

За нове пословне објекте планира се реализација FTTB (Fiber To the Building) решења полагањем 

приводног оптичког кабла до предметних објеката и монтажом одговарајуће активне ТК опреме у 

њима. 

Узимајући у обзир наведено обезбедити више микролокација, по једна за сваки планирани 

комерцијални објекат, у објекту или на слободној површини близу планираног комерцијалног 

објекта, једна миркорелација за зону у којој је планирано индивидуално становање на слободној 

површини и по једна за сваки планирани стамбени објекат за зону у којој је планирано 

вишепородично становање у објекту или на слободној површини близу планираног стамбеног 

објекта, за смештај ТК опреме, у оквиру предметне Измене и допуне Плана. 

У зависности од динамике планиране изградње објекта, планирају се и микроколације. Зависно од 

добијене локације може доћи до промена граница приступне мреже. 

За смештај ТК опреме - indoor кабинета ТК уређаја обезбедити простор површине од 2 - 4m². 

За смештај ТК опреме - outdoor кабинета ТК уређаја обезбедити простор 2x2m на јавној површини 

(на тротоару, уз зграду или на зеленој површини). 

Микроколација за ТК опрему треба да је лако приступачна, како за особље, тако и за увод каблова и 

прилаз службених возила. За свакумикролокацију обезбедити монофазно бројило са минимумом 

једновремене снаге Pj=0,5kW. 

Планирана приступна ТК мрежа треба да буде подземна, па је за повезивање на ТК мрежу, неопходно 

обезбедити приступ свим планираним објектима путем ТК канализације. Да би се обезбедили 

капацитети телекомуникационе инфраструктуре за планирану изградњу, за повезивање 

претплатника, односно планираних објеката, на ТК мрежу, уа будуће потребе полагања 

телекомуникационих каблова у оквиру ПДР-а планирани су следећи капацитети ТК инфраструктуре: 

- траса-коридор за ТК канализацију капацитета две PVC(PEHD) цеви Ø110mm са обе стране 

улице дуж свих саобраћајнице и одговарајући број прелаза, истог капацитета, испод коловоза; 

- позиција окана, односно растојања између окана са распоном између два окна мање од 50-60m 

у завиности од ситуације на терену, односно од других инсталација комуналне инфраструктуре, од 

позиције планираних објеката, као и од раскрсница улица; 

- ТК окна на свим раскрсницама улица у границама плана, као и на средини распона између две 

раскрснице, где је распон дужи од 100m; 

-  побезивање нове ТК канализације на постијећу; 

-  прелазе, испод коловоза саобраћајница, из свих нових окана; 

-  заврашавање прелаза у окнима на другој страни саобраћајница; 
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- изградња нове ТК канализације у слободној јавној површини или на тротоару. Положај ТК 

канализације приликом пројектовања одредити у зависности од ситуације на терену, односно од 

положаја других подзмених инсталација комуналне инфраструктуре. 

 
Бежична приступна мрежа 

 
За будуће потребе бежичне приступне мреже, у границама плана, обезбедити 1 (једну) зону од 

интереса. Површина једне зоне треба да буде (2x3)m, на којој ће се поставити антенски носачи на 

крову објекта. За зону од интереса планирана је  локација за једну базну станицу. 

За напред наведену планирану локацију неопходно обезбедити: 

- приступ планираној локацији; 

- напајање на локацији и то трофазно наизменично напајање, једновремене максималне снаге 3,5kW; 

Уколико није могуће обезбедити позицију на објекту онда је потребно обезбедити локацију за 

изградњу стуба. Површина једне зоне треба да буде (10x10)m, на којој ће се поставити цевасти стуб 

висине 15-36m, на јавној површини.. 

За напред наведену планирану локацију, на којој ће се изградити стуб неопходно обезбедити: 

- пруступ планираној локацији; 

- напајање на локацији и то трофазно наизменично напајање, једновремене максималне снахе 17.3 

kW. 

Висина стуба подложна је променама и зависи од услова за изградњу, односно од прописа да оса 

стуба мора бити удаљена од саобраћајнице за висину стуба. Зато је при изради Пројекта потребно 

узети тачке, у описаним областима, које су максимално удаљене од саобраћајнице и дефинисати 

висину стуба према овом услову. Висине стуба су 10, 15, 18, 24 и 36m. 

 
Општи услови 

 
Планиране трасе будућих инфраструктурних инсталација других комуналних предузећа морају бити 

постављене на прописаном растојању у односу на трасе постојећих ТК објеката. Постављањем 

планираних инфаструктурних инсталација других комуналних предузећа и других објеката не сме 

доћи до угрожавања постојећих ТК објеката који су назначени на приложеној ситуацији. 

У складу са важећим правилником, који је прописала Републичка агенција за електронске 

комуникације, унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката 

(инфраструктурних инасталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних 

ТК каблова или кабловске ТК канализације, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који 

могу да угрозе функционисање електронских комуникација (ТК објеката). 

При изради техничке докумантације морају се поштовати Закон о планирању и изградњи објеката, 

Закон о електронским комуникацијама, упутства, прописи и препоруке и стандарди ЗЈПТТ и СРПС 

који важе за ови врсту делатности. 

Планирана претежна намена површина дефинисана овим Изменама и допунама плана је становање 

са компатибилним садржајима. На основу предвиђене претежне намене примениће се правила из 

услова у складу са предвиђеном наменом. 

 

Услови Телеком Србија - Предузеће за телекомуникације А.Д.Број: 8697/2-2017 од 03.02.2017. 

год.  

 

Мрежа топлификације и гасификације 

 
Гасоводна мрежа 

 

За потребе грејања, припреме топле воде, кувања и мањих технолошких потреба по принципу широке 

потрошње извршена је гасификација предметног простора у складу са важећим Планом. Измене и 

допуне планираних капацитета не утичу на капацитете планиране гасоводне мреже. 
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- Напајање предметног простора обезбедиће се тространо из планиране мерно-регулационе станице 

″Падина 1″, капацитета до 6000m3/сат 

 

Услови ЈКП Београдске електране  

Број: VII-513/2 од 01.02.2017. год.  

Услови Србијагас  

Број:06-03/4412 од 17.02.2017. 

 
Заштита градитељског наслеђа 

 
На предметном простору не налазе се појединачно утврђна културна добра нити појединачна добра 

са претходном заштитом. Такође, на предметној локацији нема евидентираних археолошких налаза и 

остатака.  

 

Заштита животне средине 

 
Овом Изменом и допуном Плана су, у складу са условима секретаријата за заштиту животне средине, 

дефинисана планска решања којима су обезбеђени општи услови заштите природе и животне средине 

(чл.33 и 34. Закона о заштити животне средине „Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 

43/11) и чл. 102. Закона о заштити природе (Службени гласник РС“ бр. 36/2009), и поштоване 

предложене мере, као што су: 

 
1. анализа геолошко-геотехничких и хидрогеолошких карактеристика терена на предметном 

простору, у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима 

(„Службени гласник РС“, број 101/15), а у циљу утврђивања адекватних услова уређења 

простора и изградње планираних садржаја, као и санирања постојећег активног клизишта које 

је привремено умирено;  

2. капацитет нове изградње утврдђен је у складу са капацитетима постојеће комуналне 

инфраструктуре и могућим обезбеђењем простора за паркирање, 

3. у циљу спречавања, односно смањења утицаја планираних садржаја на чиниоце животне 

средине планирано је:  

 прикључење новопланираних објеката на комуналну инфраструктуру, 

 централизован начин загревања објеката, предност дати еколошки прихватљивим 

начинима загревања (топлификација, соларна енергија и сл), 

 изградњу саобраћајних и манипулативних површина од водонепропусних материјала 

отпорних на нафту и нафтне деривате и са ивичњацима којима се спречава одливање воде 

са истих на околно земљиште приликом њиховог одржавања или за време падавина, 

 контролисано и максимално ефикасно прикупљање зауљених атмосферских вода са свих 

саобраћајних и манипулативних површина и њихово одвођење у канализациони систем, 

 подизање дрвореда дуж постојећих и планираних саобраћајница, 

 засену планираних паркинг места, обезбедити садњом дрворедих садница високих 

лишћара; 

4. Код гаражирање возила у подземним етажама планираних објеката, примењује све 

предвиђене техничке мере за безбедно функционисање 

5. на предметном простору није дозвољена: 

 изградња која би могла да наруши или угрози основне услове живљења суседа или 

сигурност суседних објеката, 

 изградња прoизводних објеката, осим објеката „мале привреде“  

 уређење паркинг простора на рачун зелених и незастртих површина, 
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 обављање делатности које угрожавају квалитет животне средине, производе буку или 

непријатне мирисе, нарушавају основне услове живљења суседа или сигурност суседних 

објеката, 

6. при пројектовању, односно изградњи планираних стамбено – пословних објеката морају се 

применити одговарајуће грађевинске и техничке мере за заштиту од буке 

7. трафостанице пројектовати и изградити у складу са важећим нормама и стандардима 

прописаним за ту врсту објеката,  

8. обезбедити најмање 40 % слободних и зелених површина на парцели, при чему незастртих 

површина у директном контакту са тлом мора бити најмање 15% у зони мешовитих градских 

центара, односно најмање 10% у зони намењеној становању, а све у циљу побољшања 

микроклиматских услова, смањења буке и загађености ваздуха и унапређења естетске слике 

простора; за уређење зелених површина и подизање нових дрвореда користити неалергене 

врсте, које су отпорне на негативне услове животне средине, прилагођене локалним 

климатским факторима и које спадају у претежно аутохтоне врсте; 

 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове донео је Решење  IX-03-350.14-54/16 од 22. 09. 

2016 о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измене Плана 

детаљне регулације четири месне заједнице oпштинa Звeздaрa и Вoждoвaц - нaсeљe Пaдинa 

(Сл.лист Београда бр.94/16). 

 

У складу са условима Завода за заштиту природе, предметно подручије не налази се унутар 

заштићеног подручија за које је спроведен или покренут поступак заштите, не налази се у просторном 

обухвату еколошке мреже нити у простору евидентираног природног добра. Сходно томе, издају се 

следећи услови заштите природе: 

 1) Планиране намене површина морају бити усклађене са наменама подређеним планом 

вишег реда. У складу са тим, испунити све еколошке и естетске захтеве дефинисане овим планом; 

 2) Утврдити све значајне урбанистичке параметре, а посебно проценат изграђености, 

дозвољену висину објекта, минималне површине под зеленилом, изглед објеката итд.; 

 3) Предвиђеним капацитетима изграђености и заузетости не смеју се изазвати 

инжењерскогеолошки или други деградациони процеси. Прибавити подаТКе о стабилности терене и 

на основу њих утврдити степен активности клизишта и санационе мере; 

 4) Прописане параметре за изградњу нових обејката и инфраструктурних коридора на начин 

да се не ремете постојеће подземне хидрогеографске везе и не угрожавају квалитативне 

карактеристике подземних и површинских вода; 

 5) Предвидети инфраструктурно опремање по највишим еколикшим стандардима. Изградњу 

комуналне инфраструктуре урадити на основу услова надлежних комуналних организација; 

 6) Не планирати изградњу објеката који могу на било који начин угрозити околину, односно 

који користе токсичне и опасне материје, производе буку, прашину и неугодне мирисе, а ради 

обезбеђења заштите ваздуха, воде и земљишта; 

 7) Планом предвидети груписање компатабилних садржаја и активности. Раздвојити 

функције, зоне и објекте који се међусобно угрожавају, одређивањем неопходних заштитних 

растојања; 

 8) У односу на планиране капацитете, обезбедити висок проценат и јасно дефинисати 

категорије зелених површина (линијско, у  стамбеним блоковаима, заштита клизишта и др.) и сходно 

томе карактер озелењавања и одабир врста; 

 9) Превидети могућност примене мере пошумљавања нестабилног терена (клизишта) као 

значајну превентиву и санациону меру; 

 10) Садити претежно аутохтоних, брзорастућих врста, које имају фитоцидно и бактерицидно 

дејство и изражене естетске вредности. Избегавати врсте које су детерминисане као алергене (тополе 

и сл.) као и инвазивне (багрем, кисело дрво и др.); 

 11) Превидети маскимално очување и заштиту високог зеленила и вреднијих примерака 

дендрофлоре (појединачна стабала, као и групе стабала); 
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 12) Прописати да ако се због изградње уништава постојеће јавно зеленило, оно се мора 

надокнандити под посебним условима и на начин на који одређује јединица локалне самоуправе; 

 13) Утврдити обавезу санације или регулације свих деградираних површина. Уз сагласност 

надлежне комуналне службе, превидети локације на којима ће се трајно депоновати неискоришћени 

геолошки, грађевински и остали материјал настао приликом радова; 

 14) Предвидети све мере заштите природе у акцидентим ситуацијама уз обавезу 

обавештавања надлежних инспекцијских служби и установа; 

 15) Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-

петролошке објекте, за које се предпоставља да имају својства природног добра, извођач радова је 

дужан да у року од осам дана обавести министарство надлежно за послове заштите од уништења, 

оштећења или крађе од доласка овлашћеног лица. 

 

Према Конвенцији о билошкој разноврсности ("Службени лист СРЈ" - Међународни уговори", бр. 

11/2001), неопходно је спречити ширења, а по потреби предузети мере за уништавање инвазивних 

врста. Њихово спонтано ширење не само да угрожава природну вегетацију, него знатно повећава и 

трошкове одржавања зелених површина. На нашим подручијима, инвазивним се сматрају следеће 

врсте: 

 јасенолики јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus altissima), багремац (Amorpha 

fructicosa), западни копривић (Celtis occidentalis), пенсилвански длакави јасен (Fraxinus 

pennsylvanica), гледичија (Gleitstsia tracanthos), жива ограда (Lycium halimifolium), петолисни бршљан 

(Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotina), јапанска фалопа (Faloppa japonica), багрем 

(Robinia pseudoacacia). 

 
Услови Завода за заштиту природе Србије 03 Број: 020-96/2 од 07.02.2017. год.  

 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове донео је Решење о неприступању стратешкој 

процени утицаја на животну средину овог плана под бројем 501.3-5/2017-V-04 06.02.2017.године 

Зеленило 

 
Простор који је предмет Измене и допуне Плана је делимично обрастао вегетацијом насталом 

природном сукцесијом.  

У оквиру посебних правила грађења за поједине зоне су дефинисана правила за минималним 

процентом зелених површина у директном контакту са тлом. 

Будући да се простор једним делом граничи са две изузетно фреквентне саобраћајнице, пожељно је 

по ободу комплекса формирати заштитни појас у виду дрвореда. 

Имајући у виду неповољну конфигурацију терена, посебну пажњу посветити нивелационом решењу 

како би се омогућило отицање атмосферских вода на начин да се при падавинама већег интензитета 

спречи ерозија терена. 

 

Услови ЈКП Зеленило бр.VII/3 18393 од 01.12.2016.год.. 

Евакуација отпада 
На целокупном подручју обезбедити највиши ниво комуналне хигијене. У оквиру комплекса 

формирати посебне просторе, сервисне и приступне саобраћајнице за сакупљање, примарну 

селекцију и одношење комуналног и индустријског отпада. Сакупљати комунални и други отпад у 

одговарајуће посуде и редовно их евакуисати на градску депонију.  

За евакуацију отпадака, састава као што је кућно смеће, обезбеђују се контејнери запремине 1100 

литара и габаритних димензија 1,37x1,20x1,45 и подземни контејнери запремине 3 m3 и 5m3. 

 

Потребан број контејнера поставити на избетонираним платоима, у посебно изграђеним нишама у 

границама комплекса или у прописно пројектованим смећарама унутар објеката. За депоновање 
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отпадака другачијег састава (папир, картонска амбалажа и др.) набавити судове од 5m3 запремине 

постављеним према нормативима. Решење локације судова за смеће није предмет овог плана, па ће 

се прилази локацијама судова обезбедити према нормативима и приказати у пројекту уређења 

слободних површина, у пројекту за грађевинску дозволу. 

Мере за несметано кретање инвалидних лица 
У оквиру простора обухваћеним границом Измене и допуне Плана детаљне регулације обезбедити 

неометано и континуално кретање инвалидних лица у складу са вежећим правилником о техничким 

стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање 

и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015) 

Урбанистичке мере заштите од елементарних непогода, противпожарну заштиту и мере 

цивилне заштите људи и добара 
Приликом реализације објеката предвиђених Изменом и допуном Плана детаљне регулације морају 

бити испоштовани сви позитивни законски прописи и технички нормативи за изградњу у сеизмичким 

подручјима.  

За заштиту од пожара приликом реализације садржаја предвиђених Изменом и допуном Плана 

детаљне регулације, морају бити испоштовани сви важећи позитивни законски прописи и технички 

нормативи. 

Такође приликом реализације објеката предвиђених Изменом и допуном Плана морају бити 

испоштоване све мере предвиђене за организовање цивилне заштите.  

У обавештењу Министарства одбране - Сектор за материјалне русурсе, Управа за инфраструктуру, 

нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље. 

 

Министарство одбране - Сектор за материјалне русурсе, Управа за инфраструктуру инт. бр. 

109-2 од 03.03.2017. год. 

 
У складу са условима Министарства унутрашњих послова, сектор за ванредне ситуације у Београду, 

приликом израде Измене и допуне Плана у погледу мера заштите од пожара и експлозија 

имплементирати: 

- Изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују довољно 

количине воде за гашенје пожара. 

- Удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона предвиђених 

за индустријске објекте и објекте специјалне намене. 

- Приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката. 

- Безбедносне појасеве између објеката или њихово пожарно одвајање 

- Могућност евакуације и спасавања људи 

За испуњење наведених захтева неопходно је поштовати одредбе Закона о заштити од пожара 

(Сл.гласник РС, бр.111/2009, 20/15) и правилника и стандарда који ближе регулишу предметну 

област. 

 

Услови Министарства унутрашњих послова, сектор за ванредне ситуације у Београду  

Број: 09/8 број 217-414/2016 од 22.11.2016. 
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A.8. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

 
Овај План представља основ за издавање Информације о локацији, Локацијских услова, као и за 

израду Пројекта парцелације/препарцелације и основ за формирање грађевинских парцела јавних и 

осталих намена у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 

81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 

132/14 и 145/14) 

 

Обавеза је инвеститора да се, за потребе прибављања грађевинске дозволе за изградњу планираних 

садржаја, обрати надлежном органу за заштиту животне средине, са захтевом за одлучивање о 

потреби процене утицаја на животну средину, а у складу са одредбама Закона о процени утицаја на 

животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/04 и 36/09). Студија процене утицаја израђује се на 

нивоу генералног, односно идејног пројекта и саставни је део захтева за издавање одобрења за 

изградњу. Начелни садржај студије о Процени утицаја на животну средину прописан је чланом 17. 

поменутог Закона, a надлежни орган утврђује обим и садржај студије о процени утицаја на животну 

средину.  

A.8.1 СПИСАК ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА КОЈЕ СЕ ПЛАНИРАЈУ ОВОМ 

ИЗМЕНОМ И ДОПУНОМ ПЛАНА 

 
На површинама јавних намена, дефинишу се следеће грађевинске парцеле: 

ознака грађ. парцеле катастарске парцеле 

 

С1-а 

КО Велики Мокри Луг 

Целе катастарске парцеле: 112/9, 104/1, 105/6, 105/3, 104/7, 90/5, 

90/6, 90/8, 90/10, 88/4, 88/2, 804/2, 801/2, 85/6, 84/2, 800/2, 799/7, 

798/1 и 797/4 

 

П4 

КО Велики Мокри Луг 

Целе катастарске парцеле: 88/3 и 87/4 

 

С19 

КО Велики Мокри Луг 

Целе катастарске парцеле: 81/3, 82/3, 85/5, 87/5, 86/8, 86/9, 87/8, 

92/3, 91/2, 92/4, 98/2, 100/2, 101/4, 102/3, 102/1, 112/3 и 

Делови катастарских парцела: 

80/10, 79/7 и 79/8 

 

Део IV 

КО Вождовац 

Целе катастарске парцеле: 20799/5, 20798/3, 20797/3, 20796/6, 

20796/5, 20796/4, 20795/3, 20794/4 и 20794/3 

КО Велики Мокри Луг: 

Целе катастарске парцеле:79/6, 795/3, 794/3, 79/4, 79/5, 79/9, 79/7, 

746/5, 79/9, 77/11, 77/10, 77/9, 77/7, 78/7, 80/7, 80/2, 80/6, 80/14 и 

делови катастарских парцела: 80/19 и 80/10 
Напомена: У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког дела важе бројеви 

катастарских парцела из графичког прилога бр. 5 „План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“  

Р 1:1000. 

 
Кроз израду техничке документације за јавне саобраћајне површине, у оквиру дефинисане регулације 

саобраћајнице, дозвољена је промена нивелета, елемената попречног профила и мреже 

инфраструктуре (распоред и пречници).  
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Уоквиру површина остале намене овим Планом је формирана је грађевинска парцела ГП-К1 

ознака грађ. парцеле катастарске парцеле 

 

ГП-К1 

КО Велики Мокри Луг 

Целе катастарске парцеле: 796/10, 796/11, 796/13 и делови 

катастарских парцела : 795/4,796/4,796/5,796/6,797/1,796/12 и 795/4 

 

У случају неслагања текстуалног дела са графичким прилогом, важе подаци са графичког прилога 

бр.4.1 ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

А.8.2 ПРЕДЛОГ ЦЕЛИНА ИЛИ ЗОНА ЗА ДАЉУ УРБАНИСТИЧКУ РАЗРАДУ 

 
Иземном и допуним Плана не предлажу се целине, нити зоне за даљу урбанистичку разраду. 

У обухвату Плана нема локација за које се обавезно ради урбанистички пројекат, али се урбанистички 

пројекат може радити за сложеније садржаје, када инвеститор за то покаже интерес. Урбанистички 

пројекат се ради за потребе урбанистичко архитектонске разраде локације, за формирану грађевинску 

парцелу, а пре издавања локацијских услова. 

Овим Планом су дата правила уређења и правила грађења за директно спровођење по целинама и 

зонама.  

А.8.3 ОДНОС ПРЕМА ВАЖЕЋОЈ ПЛАНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 
 

Овим Планом ставља се ван снаге у делу обухвата овог Плана: 

1132 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЧЕТИРИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ OПШТИНA ЗВEЗДAРA И 

ВOЖДOВAЦ - НAСEЉE ПAДИНA (СЛ.ЛИСТ БЕОГРАДА 14/05) и то у делу који се односи на 

површине остале намене, док се задржава на снази у делу где се преузимају грађевинске парцеле 

саобраћајница (С1-а, П4 и С19) 

1176 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА САОБРАЋАЈНИ ПОТЕЗ ОД УЛ.БОРСКЕ ДО ПЕТЉЕ 

“ЛАСТА“ (СЛ.ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА БР.40/07) се задржава на снази и из њега се у потпуности 

преузима формирана грађевинска парцела „IV“, као парцела саобраћајнице „Кружни пут-Падина“. 
 

Сви остали Планови контактног подручја, који тангирају простор обухваћен овом Изменом и 

допуном Плана остају на снази. 

 
Саставни део ове Измене и допуне Плана су и: 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

1. КТП СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА И  

СТЕЧЕНИМ УРБАНИСТИКИМ ОБАВЕЗАМА     Р 1:1000    

2. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА      Р 1:1000    

3. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА      Р 1:1000   

4. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ       Р 1:1000 

4.1 ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА СА СМЕРНИЦАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ Р 1:1000 

5. ПЛАН ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ      Р 1:1000 

6. ПЛАН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ  

ИНСТАЛАЦИЈА         Р 1:1000 

7. ПЛАН ГАСОВОДНИХ ИНСТАЛАЦИЈА      Р 1:1000    

8. СИНХРОН ПЛАН ИНСТАЛАЦИЈА       Р 1:1000 

9. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА КАРТА ТЕРЕНА     Р 1:1000    
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III ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

1. Одлука о изради измене и допуне Плана  

2. Извештај о извршеном раном јавном увиду Измене и допуне  

3. Образложење Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 

4. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта Плана 

5. Решење о неприступању Стратешкој процени утицаја на животну средину 

6. Извод из Плана генералне регулације 

7. Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради Плана  

8. Геолошко-геотехничка документација      
 
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

 
Д.1  Извод из ПГР-а-типологија      Р 1: 2000 

Д.1  Катастарско-опографски план     Р 1: 500 

Д.2  Катастар водова и подземних инсталација са радног оригинала  

са границом Плана       Р 1: 500  

 
Овај План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Београда“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА 

број: 


