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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА БЛОКА 9Б (РЕТЕНЗИЈА), 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН И НОВИ БЕОГРАД 
- Елаборат за рани јавни увид – 

 

 

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 
1. УВОД 
 
Изради Плана детаљне регулације ширег подручја блока 9б (ретензија), градске општине 
Земун и Нови Београд (у даљем тексту: План) приступило се на основу Одлуке о изради 
Плана детаљне регулације ширег подручја блока 9б (ретензија), градске општине Земун и 
Нови Београд (''Службени лист града Београда'', бр. 76/2016) и Одлуке о измени Одлуке о 
изради Плана детаљне регулације ширег подручја блока 9б (ретензија), градске општине 
Земун и Нови Београд (''Службени лист града Београда'', бр. 89/2016) (у даљем тексту: 
Одлука) коју је Скупштина града Београда донела на седници одржаној 8. септембра 2016. 
године, а на иницијативу Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.  
 
2. ОБУХВАТ ПЛАНА 
 
У складу са Одлуком обухваћен је део територије градских општина Земун и Нови Београд 
између улица: Тошин бунар, Скадарске, Петра Кочића, Жарка Миладиновића, Александра 
Дубчека, Радничке, Јована Миодраговића, Прве пруге, Булевара Николе Тесле и Џона 
Кенедија са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже. 
 

 
Слика 1: Оријентациона граница Плана на ортофото снимку 

 
Граница Плана дефинисана је на следећи начин: планираном источном регулацијом Улице 
Тошин бунар (План детаљне регулације дела Улице Тошин бунар од Ивићеве улице до ауто-
пута, градске општине Земун и Нови Београд (''Службени лист града Београда'', бр. 99/16) 
јужном границом Плана детаљне регулације блока између улица Тошин бунар, Трогирске, 
Петра Кочића и Скадарске, градска општина Земун (Одлука о изради плана, ''Службени лист 
града Београда'', број 37/16), северном границом к.п. 2046 К.О. Земун, јужном границом 
Плана детаљне регулације блока између улица: Радоја Дакића, Жарка Миладиновића и  
Милоша Бандића, градска општина Земун (''Службени лист града Београда'', број 90/14), 
границом Плана детаљне регулације Угриновачке улице од саобраћајнице Т-6 до Булевара 
Михајла Пупина, градска општина Земун, (Одлука о изради плана, ''Службени лист града 
Београда'', број 67/13), северном границом катастарских парцела 1976, 1975/1 и 1961/1, К.О. 
Земун, западном границом катастарских парцела 1961/5 и 1967/2 К.О. Земун, северном 
границом к.п. 1867/2, К.О. Земун, западном границом к.п. 1958, 16474, 1954/1, 1953 и 1952 
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К.О. Земун, јужном регулацијом Улице 22. октобар, источном регулацијом Улице Старца 
Вујадина, северном регулацијом Улице Јована Миодраговића, источном регулацијом улица 
Николе Тесле и Прве пруге, јужном границом к.п. 1914 К.О. Земун, јужном границом к.п. 1901 
К.О Земун, западном регулацијом Булевара Николе Тесле, северном регулацијом Улице Џона 
Кенедија и северном границом к.п. 16444 К.О Земун, источном границом к.п.191 К.О. Нови 
Београд и планираном јужном регулацијом Улице Жарка Миладиновића.  
 
Површина обухваћена предметним Планом износи око 25.77 ha. Коначна граница утврдиће се 
у фази израде и верификације Нацрта плана. 
 
За израду елабората за рани јавни увид коришћене су следеће подлоге: 
� орто-фото снимак и 
� копија плана у Р 1:500. 
 
Предложена граница Плана приказана је на свим графичким прилозима овог елабората. 
 
Шире окружење приказано је на графичком прилогу бр. 1: ''Шира ситуација са границом 
Плана на орто-фото снимку'' Р 1:2500.  
 
3. ПЛАНСКЕ УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 

 
Плански основ за израду Плана садржан је у Плану генералне регулације грађевинског 
подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целинe I-XIX) ("Службени 
лист града Београда", бр. 20/16 и 97/16) (у даљем тексту План генералне регулације града 
Београда). 
 
Према Плану генералне регулације града Београда предметна локација се налази у 
централној зони града, план 5, у целини VII (Центар Земуна, Горњи Земун, Велико ратно 
острво) и целини IX (Центар Новог Београда, првобитни Нови Београд). 
 
Планирана намена површина 
 

 

 

 
Слика 2: Извод из Плана генералне регулације града Београда - графички прилог – ''Планиранa намена површина" 
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Према Плану генералне регулације града Београда на предметној локацији су планиране: 
 
површине јавне намене:  
- мрежа саобраћајница, 
- саобраћајне површине, 
- површине за објекте и комплексе јавних служби, 
- површине за инфраструктурне објекте и комплексе и  
- зелене површине. 
 
површине осталих намена:  
- површине за становање, 
- мешовити градски центри и 
- површине за комерцијалне садржаје. 

 
Подела на зоне са истим правилима грађења 
 
Правила уређења и грађења за површине осталих намена дефинисана су према зонама са 
истим правилима уређења и грађења.  
 
 

 

 
Слика 3: Извод из Плана генералне регулације града Београда - графички прилог "Подела на зоне са истим 

правилима грађења" 
 

У граници предметног Плана планирано је становања у следећим зонама: 
� С5 - зона вишепородичног становања у формираним градским блоковима у централној 

и средњој зони града, 
� С6 - зона трансформације породичног становања у делимично формираним градским 

блоковима у вишепородично становање и 
� С9 - зона вишепородичног становања у постојећим организованим насељима - 

отворени блок. 
 

У граници предметног Плана планирана је зона мешовитих градских центара М4, зона 
мешовитих градских центара у зони више спратности. 
 
У граници предметног Плана планирана је зона са комерцијалним садржајима К4, зона 
пратећих комерцијалних садржаја. 
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Површине за објекте и комплексе јавних служби, површине за спортске објекте и 

комплексе и комуналне површине 
 
На територији Плана нема постојећих објеката јавних служби (предшколске установе, школе, 
објекти примарне здравствене заштите, спортски објекти, објекти културе и други објекти). 
Према попису становништва из 2011. Године на територији Плана има око 6000 становника, 
од којих је око 692 детета узраста до 15 година старости.  
 
У граници предметног Плана, у блоку Ретензија и блоку 8А планиране су парцеле јавне 
намене Ј1 за предшколске установе. 
 

 

 
Слика 4: Извод из Плана генералне регулације града Београда - графички прилог "Површине за објекте и 

комплексе јавних служби, површине за спортске објекте и комплексе и комуналне површине" 

 

 

 
 

 Слика 5: Извод из Плана генералне регулације града Београда - графички прилог "Саобраћајне површине"  
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Заштита природних и културних вредности  
 

Заштита културног наслеђа 

 

 
 

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА 
 
               Граница урбанистичке целине 
 
               Граница плана 
 
               Граница општине 

 
Слика 6: Извод из Плана генералне регулације града Београда - графички прилог "Заштита природних и 

културних вредности" 
 

Са аспекта заштите културног наслеђа, простор у оквиру границе Плана није утврђен за 
културно добро, не налази се у оквиру просторне културно-историјске целине, не ужива 
претходну заштиту, не налази се у оквиру претходно заштићене целине и не садржи 
појединачна културна добра. Подручје Плана се налази у зони могућих археолошких налаза.  
 

Заштита природе и природних добара  
   

На основу извода из лана генералне регулације града Београда, констатовано је да 
предметно подручје нема заштићених природних добара, није део јединствене Еколошке 
мреже Републике Србије, нема објеката геонаслеђа према Инвентару објеката геонаслеђа 
Србије (2005, 2008), док планирани радови нису у супротности са донетим прописима и 
документима из области заштите природе. 
 
Уколико се у току радова наиђе на објекте геолошко-палеонтолошког или минералошко-
петрографског порекла, а за које се предоставља да имају својсво природног добра, сходно 
члану 99, Закону о заштити природе (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09, 88/10 и 91/10), извођач 
радова је дужан да о налазу одмах обавести надлежно Министарство, привремено обустави 
радове, односно предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка 
овлашћеног лица.'' 

Заштита животне средине 
 

Опис постојећег стања квалитета чиниоца животне средине 

Планско подручје обухвата делове територија градских општина Земун и Нови Београд 
између улица: Тошин бунар, Скадарске, Петра Кочића, Жарка Миладиновића, Александра 
Дубчека, Радничке, Јована Миодраговића, Прве пруге, Булевара Николе Тесле и Џона 
Кенедија. Стање животне средине на планском подручју одређено је његовим природним 
условима, урбаном и физичком структуром, привредним активностима, саобраћајем и 
друштвено-економским процесима. 
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На основу података са мерних места: у западном делу плана мерно место "Јернеја Копитара 
бб" и ван планског подручја, али у непосредној близини, мерно место "Трг ЈНА 7" 
констатовано је да на квалитет ваздуха и ниво комуналне буке највећи утицај имају 
индивидуална ложишта и саобраћај, док су остале активности од мањег значаја.  

Квалитет ваздуха 

Контрола квалитета, односно загађености ваздуха врши се на мерним местима "Трг ЈНА" и 
"Јернеја Копитара", "Главна улица - Змај Јовина" у Земуну. 
 
У току 2008. године дневна вредност сумпордиоксида је прелазила граничну вредност 
имисије у току 3 дана на мерном месту "Јернеја Копитара" (ГВИ=150µg/m3), док је дневна 
вредност за чађ, у току 73 дана на мерном месту "Трг ЈНА", прелазила граничну вредност 
имисије (ГВИ=50µg/m3), а дневна вредност за азотдиоксид је прелазила граничну вредност 
имисије у току 5 дана на мерном месту "Трг ЈНА" (ГВИ=85µg/m3), што није у оквиру 
препорука Светске здравствене организације према којима број дана у којима измерена 
вредност имисије прелази ГВИ, не треба да прелази 10% извршених мерења (36 дана 
годишње). 
 
Такође су вршена мерења таложних материја и оне су износиле на мерном месту "Трг ЈНА" 
300,1 mg/m2/дан (ГВИ=200mg/m2/дан). 
 

 
  Слика 7: Приказ мерних места: 1 ''Трг ЈНА'';  2 "Јернеја Копитара" 

 

Контрола специфичних загађујућих материја пореклом од издувних гасова моторних возила 
(угљенмоноксид, азотдиоксид, формалдехид, олово, укупни угљоводоници и сумпордиоксид) 
се врши на мерном месту раскрсница улица Главне и Змај Јовине у Земуну. 

Квалитет ваздуха се описује на основу вредности одређених параметара основних (чађ, 
сумпордиоксид, азотдиоксид, PM10 честице, озон, угљенмоноксид, бензен) и специфичних 
загађујућих материја (угљенмоноксид, азотови оксиди, олово, лако испарљива органска 
једињења, сумпордиоксид итд.).  

На мерном месту "Јернеја Копитара" просечне периодичне вредности (зима-лето) за SО2 

током протеклог десетогодишта показују значајне разлике, што указује да у старим деловима 
Града индивидуална ложишта у зимском периоду значајно доприносе повећаном загађењу 
ваздуха. 
 
 
 
 

1 

 2 
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Јернеја Копитара бб 
NO2 
aзотдиоксид 

 

Суспендоване 
честице ПМ10 

 

SO2 
сумпордиоксид 

Просечне вредности за период 
2000-2010, (μg/m3) 

18,5 47,7 35,9 

GVI 

Годишње вредности 
40 µg/m3 40 µg/m3 50 µg/m3 

  Табела 1: Просечне вредности концентрације загађујућих материја и број дана са 
концентрацијама изнад ГВИ-мерно место "Јернеја Копитара" 

 

Трг  

ЈНА 

NO2 

aзотдиоксид 
чађ 

SO2 

сумпордиоксид 

2009. година 28,2 30,7 30,9 

2010. година 29,8 20,6 19,8 

2011. година 35,0 24,0 14,0 

2012. година 50,5 22,4 8,4 

2013. година 50,0 21,0 6,0 

GVI 
Годишње вредности 

40 µg/m3 50 µg/m3 50 µg/m3 

Табела 2: Просечне вредности концентрације загађујућих материја и број дана са концентрацијама изнад ГВИ-
мерно место ''Трг ЈНА'' 

Бука 

Ниво комуналне буке на територији града Београда прати Градски завод за јавно здравље. 
Највиши дозвољени нивои буке изражени су као граничне вредности индикатора буке на 
отвореном простору према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама 
за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 
(''Службени гласник РС'', бр. 75/10). Највиши дозвољени ниво буке је одређен за сваку 
намену у простору и као такав представља параметар на основу којег се усклађују намене.  
У оквиру планског подручја нема мерних места, као релевантна дата су мерања у 
непосредној близини предметног плана. 
 

Година 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Доба дана дан ноћ дан ноћ дан ноћ дан ноћ дан ноћ 
Угриновачка 

147* 
67 65 66 61 67 62 66 60 65 68 

Земунска 
гимназија** 

49 73 73 68 58 53 57 49 53 45 

� *стамбена зона (ГВ дан-55dBA, ноћ-45 dBA)  
� **зона школе (ГВ дан-50dBA, ноћ-45 dBA) 

Табела 3: Дневни и ноћни нивои буке у dB(А) за период 2009-2013. године 
 
Резултати мерења показују да је ниво комуналне буке изнад граничних вредности у току дана 
и ноћи. 
 

Квалитет земљишта 
Програм испитивања загађења земљишта на територији Београда у 2010.години, обухватио 
је локације у близини прометних саобраћајница. Резултати спроведеног испитивања су 
показала да је у земљишту поред саобраћајница повећан садржај никла, што је у вези са 
специфичним геохемијским саставом површинских слојева тла, бакра и индекса 
угљоводоника С10-С40. Повећане вредности индекса угљоводоника и бакра се могу довести у 
везу са утицајем моторних возила. 

Такође на појединим локацијама на којима су вршена мерења константоване су повећане 
концентрације појединих метала, бакра, цинка, олова, кадмијума као и повећане вредности 
органских полутаната. 
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Систем зелених површина  
 
У границама Плана планиране су зелене површине: 

� зелене површине у постојећим отвореним стамбеним блоковима; 
� зелене површине у оквиру објеката и комплекса јавних служби и 
� сквер.  

 

 

  
Слика 8: Извод из Плана генералне регулације града Београда - графички прилог "Систем зелених површина" 

 
Начин спровођења плана 
 
Према Плану генералне регулације града Београда део блока 9Б (Ретензија) спроводи се  
непосредном применом правила грађења, израдом урбанистичког пројекта, а за остали део 
територије Плана обавезна је израда Плана детаљне регулације. План детаљне регулације 
ради се у складу са Планом генералне регулације. Планом детаљне регулације дефинисана 
је: намена површина, подела на зоне са истим правилима грађења, површине јавне намене, 
примарна мрежа саобраћајне и комуналне инфраструктуре.  
 
Намена површина је дата као информација о претежној намени и просторном размештају 
намена, уз могућност примене правила компатибилности. 
 
Извод из Плана генералне регулације града Београда су саставни део документације овог 
Елабората. 
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Слика 9: Извод из Плана генералне регулације града Београда - графички прилог "Начин спровођења Плана" 

 

4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

4.1. Постојећа планска документација 
 

 
Слика 10: Постојећа планска документације 

 
 
Планови и делови планова обухваћени границом Плана: 
 

� Измена и допуна детаљног урбанистичкичог плана реконструкције блокова 7А и 8А у 
Новом Београду, (''Службени лист града Београда'', број 16/88) и 

� План детаљне регулације за изградњу магистралног топловода од котларнице "Сава 
Ковачевић" до грејног подручја топлане Нови Београд (''Службени лист града 
Београда'', број 89/16). 
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Овим Планом ће се Измена и допуна детаљног урбанистичкичог плана реконструкције 
блокова 7А и 8А у Новом Београду, (''Службени лист града Београда'', број 16/88) ставити 
ван снаге у границама овог Плана. 
План детаљне регулације за изградњу магистралног топловода од котларнице "Сава 
Ковачевић" до грејног подручја топлане Нови Београд (''Службени лист града Београда'', 
број 89/16), остаће на снази а планска решења биће преузета и уграђена у овај План.  
 

Важећи планови у непосрредном окружењу су: 
 

� План генералне регулације  за изградњу објеката и водова система даљинског грејања 
у Београду  - I фаза,  I етапа, (''Службени лист града Београда'', број 22/15); 

� Детаљни урбанистички план реконструкције јужног дела I МЗ у Земуну, (''Службени 
лист града Београда'', број 6/69); 

� План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици Џона 
Кенедија, градска општина Земун,  (''Службени лист града Београда'', број 52/14); 

� План детаљне регулације блока између улица: Радоја Дакића, Жарка Миладиновића и 
Милоша Бандића, градска општина Земун, (''Службени лист града Београда'', број 
90/14); 

� План детаљне регулације за подручје између улица Гоце Делчева, Палмира Тољатија,  
     Џона Кенедија и Булевара Николе Тесле, део блока 9А, градске општине Нови Београд  
     и Земун, (''Службени лист града Београда'', број 46/16) и   
� План детаљне регулације дела Улице Тошин бунар од Ивићеве улице до Аутопута, 

градске општине Земун и Нови Београд, ("Службени лист града Београда", број 99/16).        
 
Остала урбанистичка документација од утицаја на предметни простор: 
 
Предметни План граничи се следећим плановима који су у фази израде Нацрта плана:  

� Одлука о изради плана детаљне регулације Угриновачке улице од саобраћајнице Т6 
до Булевара Михајла Пупина, градска општина Земун, (''Службени лист града 
Београда'', број 67/13); 

� Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица Тошин Бунар, 
Трогирске, Петра Кочића и Скадарске, Градска општина Земун, (''Службени лист града 
Београда'', број 37/16) и  

� Одлука о изради плана детаљне регулације ЛРТ-а на потезу од Трга Николе Пашића 
до Творничке улице са техничком везом са депоом у блоку 66 у Новом Београду 
(''Службени лист града Београда'', број 30/07). 

 
Наведени планови морају имати усклађена решења у контактном подручју. 

 
Границе наведених важећих урбанистичких планова и донетих Одлука су саставни део 
документације овог Елабората. 
 
4.2. Постојеће коришћење земљишта 
 
У постојећем стању у обухвату Плана издвајају се површине за следеће намене: 

- мрежа саобраћајница, 
- површине за становање,  
- површине за комерцијалне садржаје, 
- површине за привредне зоне, 
- зелене површине, 
- склоништа,  
- површине за инфраструктурне објекте и комплексе, 
- неплански изграђени објекти - објекти комерцијалне и мешовите намене изграђени 

на парцелама друге намене и 
- комуналне делатности на парцелама друге намене. 

 
Доминантна постојећа намена у оквиру Плана је становање, без адекватних 
пратећих комерцијалних и јавних намена. 
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Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр. 2: ''Постојећа 
намена површина'' Р 1: 2000. 
 

 
Слика 11: Постојећа намена површина 

 
На територији Плана издвојени су седам блокова, који су на графичком прилогу бр. 2 
Постојећа намена површина означени са 1*-7*.  

� Блок1* - површине  0.8 ha, између границе Плана и улица Скадарске, Петра Кочића и 
Жарка Миладиновића; 

� Блок 2* - површине 0.19 ha, између границе Плана, Радоја Дакића, Жарка 
Миладиновића и Петра Кочића; 

� Блок 3* - површине 3.02 ha,  између границе Плана, Улице Жарка Миладиновића, 
Булевара Михајла Пупина и Улице Џона Кенедија; 

� Блок 4* - површине 2.49 ha, између улица Старца Вујадина, Јована Миодраговића, 
Творничке и границе Плана, 

� Блок 5* - површине  0.36 ha,  између улица Јована Миодраговића, Николе Тесле, Прве 
пруге и Старца Вујадина,  

� Блок 6* - површине  11.65 ha,  између улица Џона Кенедија, Јована Миодраговића, и 
Прве пруге и  

� Блок 7* - површине 2.08 ha,  између границе Плана, Булевара Николе Тесле и улица 
Џона Кенедија и Прве пруге.  

 

 
Слика 12: Блокови 1* и 2* 
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Слика 13: Блокови 3*, 4*, 5*, 6* и 7* 

 

 
Слика 14: Неплански изграђени објекти на траси старе железничке пруге (Улица Жарка Миладиновића) 

 

Основне карактеристике простора су: 
� највећим делом формирана блоковска матрица; 
� простор где се преклапају, сусрећу, матрице компактног и отвореног блока; 
� нису реализована планска решења (саобраћајнице и површине за паркирање, 

предшколске установе); 
� на зеленим површинама постојећих отворених стамбених блокова 4*, 5*, 6* и 7*, као 

и саобраћајним површинама (стара траса пруге – Улица Жарка Миладиновића) 
неплански је изграђен велики број објекта комерцијалне и мешовите намена, углавном 
доброг бонитета и    

� урбано ткиво је хетерогено у погледу намена, типологије и блоковске и саобраћајне 
матрице. Ова неуједначеност присутна је и код објеката (настанак и развој, власнички 
статус, величина, могућност приступа, бонитет) и у постојећој парцелацији. 

 
 Вредност простора: 

� локација – у централној зони, у близини Старог језгра Земуна, центра Новог 
Београда и обале Дунава; 

� остварени стандард становања  у отвореним блоковима и 
� постојећа саобраћајна и техничка инфраструктура. 



17 

 

 Уочени проблеми: 

� Велики број неплански изграђених објеката, комерцијалне и мешовите 
намене на парцелама друге, претежно јавне намене. Неки објекти имају 
употребну дозволу; 

� местимично недефинисана блоковска матрица; 
� недостатак јавних објеката и других пратећих садржаја и 
� недостатак површина за паркирање. 
 

Потенцијал простора  
� Потенцијал простора за нову изградњу је различит.  
� Капацитети за изградњу објеката осталих намена постоје у: 

� блоковима 1* и 2* (трансформација постојећег породичног становања и 
парцела у функцији привреде у мешовите градске центре и вишепородично 
становање) и  

� блоковима 4*, 5* и 7*, пре свега кроз замену постојећих неплански изграђених 
објеката објектима у складу са паланираном наменом и значајем и вредностима 
простора.   

� Потенцијал блокова 3* и 6* је у изградњи недостајећих објеката јавне намене. 
 
Површине за становање 
 
Постојеће површине за становање заузимају површину од око 17.27 ha, што представља 
67.04% површине Плана. У оквиру границе Плана налази се породично и вишепородично 
становање. 
 
Стамбени објекти породичног становања се налазе у Скадарској и Улици Петра Кочића, као и 
мањим делом дуж Улице Тошин бунар. Породично становање заузима површину од 0.65 ha, 
што представља 3.76% површина за становање, односно 2.52% површине Плана.  
 

  
Блок 1* - Тошин бунар Блок 1* - Скадарска улица 

  
Блок 7* - Карађорђев трг Блок 1* - Скадарска улица 

Слика 15: Породично становање 
 

Постојећи стамбени објекти вишепородичног становања су доминантно у оквиру отворених 
блокова, и налазе налазе се у блоковима 3*, 4*, 6* и 7*.  У оквиру отворених блокова, осим 
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парцела становања налазе се и парцеле комерцијалане намене као и парцеле за 
инфраструктурне површине и објекте и зелене и слободне површине. Објекти су типа ламела, 
спратности П+4+Пк–П+10, или солитери спратности П+18. Вишепородично становање 
заузимају површину од 16.63 ha, што представља 96.29% површина за становање, односно 
64.53% површине Плана.  
 
 

  
Блок 6* Блок5* 

  
Блок 7* -  прве пруге Блок 3* 

Слика 16: Вишепородично становање 
 

Зелене површине у постојећим отвореним стамбеним блоковима 
 

Зелене површине у постојећим отвореним стамбеним блоковима заузимају површину од око 
13,29 ha, што представља 51.59% површине Плана. Зелене површине у постојећим 
отвореним стамбеним блоковима обухватају слободне површине отворених стамбених 
блокова у оквиру којих су саобраћајне и зелене површине. Заступљене су у блоковима 3*, 4*, 
6* и 7*. У оквиру ових површина, на 1.24 ha, налазе се неплански изграђени објекти 
комерцијалне и мешовите намене. 
 
У оквиру границе плана, преовлађује блоковско зеленило, односно дрвеће и шибље у 
групама и појединачно, затим мање површине под перенама и цветњацима, као и травњаци 
који се налазе углавном поред спортских и дечијих игралишта, дуж шеталишта и поред 
стамбених објеката.  
 
Присутне су различите врсте дрвећа и шибља које су углавном у добром стању, уз претежно 
неодржаване травњаке, стазе, парковски мобилијар и др. 
 
Објекат ретензије је прекривен високом травом, неодржаван, са тек неколико стаза под 
засторима којима се комуницира унутар блока. 
 
Дрвореди су у добром стању, углавном присутни у оквиру блоковских паркинг површина, као 
и у форми уличних дрвореда, нарочито у Улици прве пруге, на траси некадашње железничке 
пруге која је пролазила кроз Земун. 
 
Постојећи фонд вегетације је у врло добром стању, са различитим врстама квалитетног 
дрвећа и шибља, због чега представља значајан ресурс и добру основу за унапређење 
предметног простора. 
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Површине за комерцијалне садржаје 
 
Постојећи комерцијални садржаји заузимају површину од око 0.42 ha, што представља 1.62% 
површине Плана. Постојећи комерцијални садржаји су налазе се у појединим објектима 
колективног становања, као и у самосталним објектима спратности П. Такође, комерцијални 
садржаји налазе се и у неплански изграђевинским објектима на целој површини Плана.  
                                      
Површине за привредне зоне 
 
Привредни објекти се налазе у блоку 1*, између улица Тошин бунар и Петра Кочића, 
(Schreider Minel), и у блоку 4*, у Радничкој улици (део комнплекса ''Неон'' и ''Рекорд''). 
Објекти су средњег и лошег бонитета, спратности од П до П+1. Комплекси су ограђени са 
контролисаним приступом. Постојећи привредни садржаји заузимају површину од око 0.53 ha, 
што представља 2.05% површине Плана.  
 
 

  
Радничка улица ''Schreider Minel''Тошин бунар 

 `  
Радничка улица ''Schreider Minel'' Петра Кочића 

Слика 17: Привредни комплекси 

 
Зелене површине  
 
Постојеће зелене површине заузимају површину од око 0.52 ha, што представља 2.01% 
површине Плана. Зелене површине, неизграђене парцеле са самониклом вегетацијом, се 
налазе у блоковима 4*, 5*, 6* и 7*.  
 

Склоништа  
 
У блоку 4* налазе се две парцеле са објектима склоништа, који су тренутно ван функције. 
Склоништа су приземна, делимично укопана, и прекривена слојем земље. У оквиру парцеле 
склоништа, к.п. 1961/5 К.О. Земун, налазе се неплански изграђени објекти. Парцеле 
склоништа заузимају површину од око 0.19 ha, што представља 0.74% површине Плана. 
 
 
 



20 

 

Неплански изграђени објекти - објекти комерцијалне и мешовите намене 

изграђени на парцелама друге намене  
 
На целој површини Плана, у оквиру парцела отворених блокова као и на парцелама 
саобраћајница, налазе се неплански изграђени објекти комерцијалне и мешовите намене. 
Објекти су спратности П+0-П+2+Пк, различитог бонитета. Површина под овим објектима је 
1.94 ha, што представља 7.53% површине Плана.  
 

 
Слика 18: Неплански изграђени објекти 

 

Блок 

неплански 

изграђени 

објекти m² 
%      

Плана 

Блок 1* 0 0.00 

Блок 2* 0 0.00 

Блок 3* 68 0.03 

Блок 4* 1231 0.48 

Блок 5* 983 0.38 

Блок 6* 7966 3.09 

Блок 7* 3089 1.20 

Жарка Миладиновића 5885 2.28 

остале саобраћанице 191 0.07 

укупно 19412 7.53 

Табела 4: Неплански изграђени објекти – површина основа оријентационо 
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Улица Жарка Миладиновића Улица Жарка Миладиновића 

  
Улица Жарка Миладиновића Улица Жарка Миладиновића 

  
Прве пруге Парцела склоништа 

  
Булевар Николе Тесле Булевар Николе Тесле 

 
Булевар Михајла Пупина – блок 6* 

Слика 19: Неплански изграђени објекти 
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Комуналне делатности на парцелама друге намене  
 
У делу блока 5*, на к.п. 1923 К.О Земун, налази се пункт Ј.К.П. ''Градске чистоћа''. 
Приближна површина износи око 379 m2, што је 0.15% површине Плана. 
 
 Објекти и комплекси јавних служби 
 
У обухвату Плана нису евидентирани јавни објекти и комплекси, предшколске установе, 
основне школе и здравствене установе. 
 
У непосредном окружењу евидентирана су четири објекта предшколских установа: 

� КДУ ''Чаролија'', у Улици Капетана Радича Петровића 26, површина комплекса 6878 
m², са уписаних 363 корисника; 

� Јасле ''Први корак'', у Улици Џорџа Вашингтона 5, са уписаних 71 корисника; 
� КДУ ''11 април'', у Улици Грамшијева 2а, површина комплекса 9550 m², са уписаних 

368 корисника и 
� Вртић ''Маслачак'', у Улици Отона Жупанчича 39, са уписаних 77 корисника. 

 
Капацитети предшколских установа у окружењу су у потпуности попуњени. 
 
У окружењу евидентирани су следећи објекти примарне здравствене заштите: 

� Дом здравља Нови Београд у Улици Гоце Делчева бр.30 и 
� Здравствена станица Доњи град "Уред" у Улици Авијатичарски трг бр.7. 

У приземљу стамбеног објекта у Улици Прве пруге 7 налазе се просторије Центра за 
социјални рад. 
 
4.3. Постојеће саобраћајне површине  

Саобраћајне површине 
 
Површина постојеће мреже саобраћајниа 2.99 ha, што представља 20.10% површине 
предметног Плана.   
 
У постојећем стању, предметни простор тангирају магистралне саобраћајнице и то: са 
западне стране Улица Тошин бунар и са источне стране Булевар Николе Тесле. Од примарне 
уличне мреже у обухвату Плана је Булевар Михајла Пупина, која је, према функционалној 
категораизацији уличне мреже, улица првог реда.  
 
Остале саобраћајнице унутар предметног плана су део секундарне уличне мреже, односно 
улице: Жарка Миладиновића, мањи део Петра Кочића, Јована Миодраговића, Прве пруге, 
Старца Вујадина, Улица Николе Тесле и мањи део Радничке. 

 
Предметни простор опслужују аутобуске линије, чија возила саобраћају Булеваром Михаила 
Пупина, које се налази у обухвату предметног плана и аутобуске линије чија возила 
саобраћају Улицом Александра Дубчека, Булеваром Николе Тесле и Улици Тошин бунар, чија 
се стајалишта налазе у непосредној близини предметног плана. 
 
Паркирање возила обавља сe на организованим паркинг површинама, у регулацији улица, 
као и на свим расположивим површинама.  
 
4.4. Постојеће површине за инфраструктурне објекте и комплексе  
 
Површина постојећих објеката и комплекса инфраструктуре износи 1.65 ha, што представља 
6.43% површине предметног Плана.   
 
Водоводна мрежа и објекти 

Предметна локација по свом висинском положају припада првој висинској зони снабдевања 
водом града Београд. Кичму система који омогућава снабдевање водом предметне територије 
а и шире просторне целине чине постојећи магистрални и примарни цевоводи: 

- ∅800 mm у Улици Тошин бунар (иде о д ЦС ''Студентски град'' до Земуна), 
- ∅400 mm у Улици Булевар Михајла Пупина, и 
- ∅300 mm у улуцама Главна и Александра Дубчека.    
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У границама плана, изграђена је секундарна водоводна мрежа. 
 
Канализациона мрежа и објекти 

Предметна локација припада територији Централног градског канализационог система, делу 
на коме је заснован сепарациони систем каналисања атмосферских и употребљених вода. 
Простор обухваћен планом припада сливу КЦС ''Карађорђев трг'', која има црпилиште и за 
употребљене и за атмосферске воде. За потребе ретензирања атмосферских вода КЦС 
''Карађорђев трг'' изграђена је затворена подземна ретензија у блоку 9б у Земуну. Ретензије 
је површине око 1.66 ha, и нема сопствену парцелу. Из ове црпне станице и употребљене и 
атмосферске воде потискују се у реку Дунав. Према концепту развоја београдске 
канализације крајњи реципијент употребљених вода је КЦС ''Ушће''. Примарни колекторски 
систем за евакуацију атмосферских и употребљених вода је углавном изграђен, али 
делимично није у функцији јер КЦС ''Ушће'' нема довољан капацитет. Поред примарне у 
границама Плана, изграђена је секундарна канализациона мрежа. 
 
Топловодна мрежа и објекти 

Предметни простор припада топлификационом систему топлане ''Нови Београд'', чија мрежа 
ради у температурном и притисном режиму 120/55°C и NP16, а прикључивање потрошача је 
индиректно путем топлотних подстаница са измењивачима топлоте. 
 
Постојећи објекти који се налазе у оквиру предметног Плана делимично су топлификовани 
путем постојећих топловодних прикључака и топлотних подстаница, док остали потрошачи 
своје потребе за грејањем задовољавају користећи индивидуалне изворе енергије 
(ел.енергија или пећи са различитим основним енергентима). 
 
Гасоводна мрежа и објекти 

На предметном подручју није изведена гасоводна мрежа и постројења. 
 
Електроенергетска мрежа и објекти 

• од ТС 110/35 kV "Београд 5" до ТС 35/10 kV "Земун Центар", 
• од ТС 35/10 kV "Нови Београд 1" до ТС 35/10 kV "Земун Центар". 

 
За потребе напајања постојећих потрошача електричном енергијом изграђен је већи број ТС 
10/0,4 kV са одговарајућом мрежом водова 10 kV и 1 kV. Мрежа постојећих 
електроенергетских водова изграђена је подземно. Постојеће саобраћајнице су опремљене 
инсталацијама јавног осветљења. 
 
Телекомуникациона мрежа и објекти 

Предметно подручје припада кабловском подручју аутоматске телефонске централе (АТЦ) 
"Тошин бунар" и "Земун". Приступна телекомуникациона (ТК) мрежа изведена је кабловима 
постављеним слободно у земљу или у ТК канализацију, а претплатници су преко спољашњих 
односно унутрашњих извода повезани са дистрибутивном мрежом. У оквиру границе 
предметног Плана налази се постојећи оптички ТК кабл и две постојеће базне станице (БС). 
 
4.5. Инжењерскогеолошки услови 
 
Терен који је обухваћен овим планом представља део Новобеоградског платоа. У  
морфолошком смислу, то је зарављен терен који чине алувијални наноси Саве и Дунава. На 
овом простору доминантни су флувијални процеси који су везани за токове Саве и Дунава.  
Основну геолошку грађу терена чине седиментни неогена прекривени квартарним наслагама, 
преко којих су заступљене рецентне (насуте) творевине. 
Седименти неогена представљени су слојем глине, глиновито-лапоровитим комплексом и 
кречњацима. Квартарне наслаге изграђене су од алувијалних и алувијално-језерских 
седимената. У оквиру алувијалних седимената заступљени су седименти фације мртваја 
представљене прашинасто-глиновитим наслагама, фације поводња представљени 
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глиновитим прашинама и заглињеним песковима и седименти фације корита представљени 
песковима. Алувијално-језерски седименти, који су у литератури познати као слојеви са 
"Corbicula fluminalis" или "Макишки слојеви" представљени су песковима и шљунковима. 
Рецентне творевине представљене су контролисаним и неконтролисаним насутим тлом. 
Неконтролисано насуто тло представљено је насипом од глине и локално глиновито-
прашинастим материјалом из ископа. Контролисано насуто тло представљено је насипом од 
рефулираног песка. Резултат су како планског тако и непланског насипања терена у циљу 
издизања површине терена изнад коте максималног нивоа подземних вода и накнадног 
нивелисања терена. 
Сложена геолошка грађа терена условила је формирање две издани подземне воде на овом 
простору: 

� Слободна издан - формирана је при некадашњој површини терена. Ниво слободне 
издани у простору који прекрива насип, је око коте 70 а маx. око коте 72мнв.  Кота 
нивоа издани осцилира зависно од водостаја Саве и Дунава. Праћењем нивоа у 
пиезометарским бушотинама утврђене су осцилације од 1-2 m. У овом подручју при 
маx водостају, може се очекивати слободна издан до коте 74мнв.  

� Сапета издан - у оквиру сапете издани формиране су две издани, једна која је 
формирана у песковито-шљунковитом комплексу са ''Corbiculla fluminalis'' и друга у 
кречњачким седиментима. У првој издани влада приобални режим са присутним 
хидрауличким везама са водама Саве и Дунава. Максимална дебљина издани у 
алувијалним седиментима у садашњим условима је 28 m. Ова издан је богата водом и 
представља водоносни хоризонт из кога се системом рени бунара снабдева Београдски 
водовод. Друга, кречњачка издан, налази се у оквиру миоценских кречњака, испод 
алувијалних седимената, дебљине 30-так метара. 
 

У теренима овакве инжењерскогеолошке конструкције могућа је појава ликвефакције.  
 
Према инжењерскогеолошкој рејонизацији дефинисаној за потребе ПГР-а Београда 
истражни простор припада Региону Б који обухвата алувијалне равни Саве и Дунава, 
односно инжењерскогеолошком рејону IIБ1. Овај рејон обухвата вештачки насуте делове 
алувијалних равни Саве и Дунава и сврстан је у условно повољне терене за урбанизацију.  
Коришћење ових терена при урбанизацији захтева потпуније дефинисање својстава терена у 
зони самог објекта у зависности од типа објекта и режима градње. 
Висок ниво подземних вода (73-73.5 мнв, краткотрајно и до коте 74 мнв) условљава израду 
објеката без подрумских просторија или обимну хидротехничку заштиту укопаних делова 
објекта. Објекте треба нивелационо тако поставити да им кота најнижег пода буде изнад 
коте 74 мнв. 
 
У даљој фази планирања неопходно је извршити детаљна геолошка истраживања терена у 
складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (''Службени гласник РС'', број 
101/15). 
 
5. ЗАШТИТА ПРОСТОРА ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА 

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

� велики број неплански изграђених објеката комерцијалне и мешовите намене, 

� ретензија у блоку 6* и антенски стубови мобилне телефоније, 

� објекти изграђени на траси постојећег атмосферског колектора АБ 160/110 у блоку 6*, 

� геолошко-геотехничке и хидрогеолошке карактеристика терена, висок ниво подземних 

вода; 

� смањене порозне површине заузећем зелених површина изградњом непланских 

пословних и пословно-стамбених  објеката; 

� нереализоване саобраћајнице, као и површине за паркирање и 



25 

 

� недовољно дефинисане условљености из планова вишег реда (саобраћајне површине, 

капацитетни шински систем). 
 
У оквиру дефинисаних намена простора предметног плана, нису планирани будући развојни 
пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину. 
Секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове донео је Решење о 
неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације ширег подручја блока 9 б (ретензија), градске општине Земун и Нови Београд, под 
бројем IX-03 бр. 350.14-32/16 дана 14.07.2016. године ("Службени лист града Београда", 
бр.77/16).  

Планским решењем, одредиће се мере које ће смањити притисак на окружење и заштити и 
унапредити стање животне средине. 
 
6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
Циљеви израде плана су:  
 

- увођење урбаног реда и унапређење урбанитета простора, 
- дефинисање јавног интереса, 
- унапређење постојеће саобраћајне мреже,  
- дефинисање осталих намене са правилима изградње, 
- смањење дефицита паркинг места и  

- чување и унапређење постојећих зелених и слободних површина отвореног блока.  
 

7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 
 
7.1. Планирана претежна намена површина 

 

 
Слика 20: Предлог планиране намене површине 

 
Намена површина планирана је у складу са постојећим коришћењем простора, планским 
условљеностима (План генералне регулације Београда) и карактером и потенцијалом 
простора. Предложене планиране намене површина су: 
 
Површине јавне намене: 

� мрежа саобраћајница, 
� саобраћајне површине, 
� површине за објекте и комплексе јавних служби и 
� површине за инфраструктурне објекте и комплексе 

 
Површине осталих намена: 

� површине за становање   
� С5 - зона вишепородичног становања у формираним градским блоковима у 

централној и средњој зони града, 
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� С6 - зона трансформације породичног становања у делимично формираним 
градским блоковима у вишепородично становање, подзоне С6.1 и С6.2 и 

� С9 - зона вишепородичног становања у постојећим организованим насељима - 
отворени блок; 

� мешовити градски центри М4 - зона мешовитих градски центри у зони више 
спратности и 

� површине за комерцијалне садржаје К4 - зона пратећих комерцијалних садржаја. 
 
Предложена планирана намене површина приказана је на графичком прилогу бр. 3: ''Предлог 
планиране намене површина'' Р 1 : 2500. 
 

7.1.1.  Површине јавне намене 
  
Планиране површине за објекте и комплексе јавних служби 

 
Планирана површина за објекте и комплексе јавних служби износи 0.55 ha, што износи 2.15% 
површине Плана. 
 
За укупан број становника од око 6500 (постојећих око 6000 и око 500 нових становника) 
потребно је обезбедити капацитете за укупан број корисника: 650 деце школског узраста, као 
и  478 деце предшколског узраста.  
 
У складу са Планом генералне регулације, у обухвату Плана су планиране следеће површине 
за објекте предшколских установа: 

� Земљиште оквирне површине 1863 m², планирано за предшколску установу (ПУ1) у 

блоку 3, максималног капацитета 120 деце, мин БРГП 840 m². 

� Земљиште оквирне површине 3675 m², планирано за предшколску установу (ПУ2) у 

блоку 6, максималног капацитета 240 деце, мин БРГП око 1680 m². 
 

У складу са Планом генералне регулације града Београда, у обухвату Плана нису планиране 
површине за објекте основних школа. Децa школског узраста ће користити капацитете 
постојећих основних школа у окружењу. 
 
Здравствене установе 
 
За укупан планирани број становника у оквиру границе Плана који износи 6500 (6000 
постојећих и 500 нових становника), према нормативима Плана генералне регулације града 
Београда потребно је планирати објекат примарне здравствене заштите укупне БРГП 600 – 
1750 m², односно комплекс величине 800 – 2350 m².  
  
Такође, у оквиру површина за вишепородично становање, објекти и комплекси јавних служби 
као што су предшколске установе, основне школе, установе основне и примарне социјалне и 
здравствене заштите, представљају социјалну инфраструктуру која може бити планирана као 
пратећи садржаји. С тим у вези, тачна локација, површина и капацитет објеката и комплекса 
јавних служби биће дефинисани у току израде Нацрта плана у сарадњи са надлежним 
институцијама. 
  
Планиране саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом 

 
Планиране саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом износе 7.23 ha, 
што износи 28.06% површине Плана. Површина мреже саобраћајница је 5.81 ha, што износи 
22.54% површине Плана, а саобраћајних површина 1.42 ha, што износи 5.52% површине 
Плана. 
 
Концепт уличне мреже заснива се на Плану генералне регулације града Београда. 
 
Примарну уличну мрежу чини магистрална саобраћајница, Булевар Михаила Пупина, који 
заједно са Вртларском и Угриновачком, до Новог новосадског пута, чине уводни правац у 
град и Улица Жарка Миладиновића, у рангу улице другог реда. Улица Жарка Миладиновића 
је планирана у функцији опслуге планираног депоа београдског шинског система. 
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Остале саобраћајнице у обухвату границе Плана су, као и у постојећем стању, део 
секундарне уличне мреже.  
 
Саобраћајнице унутар граница предметног Плана и елементи регулације биће дефинисани у 
току израде Нацрта плана, на ажурним подлогама. 
 
Улице примарне мреже: Карађорђев трг, Булевар Николе Тесле, Џона Кенедија и Александра 
Дубчека су ободне саобраћајнице које  дефинишу у својим деловима границу плана. 
 
Улице Жарка Миладиновића и деоница Булевара Михајла Пупина обухваћене су границом 
овог плана. 
 
Улице Карђорђев трг, Булевар Николе Тесле и Џона Кенедија су изведене саобраћајнице са 
формираном регулацијом која се неће мењати. Могуће је у наредној фази израде планирати 
прикључке секундарне мреже на ове саобраћајнице. 
 
Улица Александра Дубчека биће дефинисана планом који се ради према Одлуци о изради 
плана детаљне регулације Угриновачке улице од саобраћајнице Т6 до Булевара Михајла 
Пупина, градска општина Земун, (''Службени лист града Београда'', бр. 67/13). 
 
Улица Жарка Миладиновића представља саобраћајну везу са Улицом Тошин бунар, а 
истовремено и техничку везу метроа или ЛРТ-а до депоа ''Лаудонов шанац'', и трасу 
потенцијалне везе градске и приградске железнице. У Лаудоновом шанцу планиран је један 
од депоа капацитетног шинског система. Планом генералне регулације града Београда је 
дефинисана регулација ове саобраћајнице у ширини од 26.0m. Попречни профил садржи: 
средње разделно острво ширине 8.0m, коловоз од 2х6.0m и обостране тротоаре ширине 
3.0m. 
 
Булевар Михајла Пупина је изведена саобраћајница која се овим планом задржава у 
постојећој регулацији т.ј. формираној грађевинској парцели, ширине попречног профила од 
око 56.0m. 
 
У оквиру овог елабората приказане су и рубне саобраћајнице: Тошин бунар и Угриновачка. 
 
Од саобраћајница секундарне мреже које су битне за концептуално решење саобраћаја у овој 
фази приказане су следеће постојеће улице: 

- Улица прве пруге,  
- Улица Старца Вујадина, 
- део Улице Николе Тесле и  
- део Улице Петра Кочића. 
 

Наведене улице служе за приступ постојећим и планираним садржајима, паркирање, као и за 
повезивање на ширу саобраћајну мрежу. 
 
У фази израде Нацрта плана наведене саобраћајнице, као и оне које је потребно дефинисати 
унутар блокова, планирати на основу топографског и катастарског плана као и на основу 
меродавних услова за пројектовање.  
 
Елементи ситуационог плана, подужог профила и попречни профили биће прецизно 
дефинисани у фази израде Нацрта плана. 
 
Пешачка кретања се одвијају постојећим и планираним троторима као и пешачким стазама.  
 
Јавни градски превоз 
 
Развој јавног градског превоза путника овог подручја, планираће се у складу са развојним 
плановима Секретаријата за јавни превоз. 
У Булевару Михаила Пупина, у зони раскрснице са Улицом Александра Дубчека резервисан је 
простор за потребе Београдског метроа. 
Улицом Жарка Миладиновића, од Улице Александра Дубчека, планирана је веза ка депоу 
београдског метроа у Лаудоновом шанцу. 
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Паркирање 
 
За планиране садржаје потребно је обезбедити потребан број паркинг места у оквиру 
припадајућих парцела, а у складу са нормативима из Плана генералне регулације града 
Београда, осим за предшколске установе за које је потребно обезбедити капацитета за 
паркирање ван парцеле, у непосредној близини. 
 
Планирана водоводна мрежа и објекти 
 
За уредно снабдевање водом корисника, потребно је у границама плана: 

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

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

- планирати изградњу водоводне мреже за потребе нових корисника мин. димезија ∅150 
mm. 

 
Планирана канализациона мрежа и објекти 
 
С обзиром да је на предметној локацији заснован канализациони систем, употребљене и 
атмосферске воде усмерити ка колекторима на овом подручју: 

- АБ350/210, ФБ60/110 у улицима Џона Кенедија и Булевар Михајла Пупина, 
- АБ180/240, ФБ60/110 у Улици 22.октобра,  
- ФБ60/110 у Улици Александра Дубчека. 

Дуж планираних и постојећих саобраћајница потребно је поставити секундарну 
канализациону мрежу минималног пречника Ø250 mm за фекалне воде и Ø300 mm за 
атмосферске воде. Трасе планираних инсталација канализације водити у јавним површинама.  
 
Планирана топловодна мрежа 
 
Планирани потошачи могу се прикључити на постојећу топловодну мрежу изведeну унутар 
границе Плана изградњом топловодних прикључака.  
 
Прикључење планираних корисника на топловодну мрежу биће дефинисано кроз даљу 
сарадњу са ЈКП ''Београдске електране'' у току израде Нацрта плана. 
  
Према Плану детаљне регулације за изградњу магистралног топловода од котларнице ''Сава 
Ковачевић'' до грејног подручја топлане Нови Београд (''Службени лист града Београда'', број 
51/08), планирана је изградња магистралног топловода од постојећег магистралног 
топловода у Булевару Михајла Пупина дуж Улице Жарка Миладиновића, а према Плану 
генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду 
(I фаза, I етапа) – целина Б2 (''Службени лист града Београда'', бр. 22/15) планирана је 
изградња топловода од постојећег магистралног топловода у Улици Жарка Миладиновића 
дуж Улице Радоја Дакића. 
 
Планирана гасоводна мрежа 
 
У границама предметног Плана не планира се изградња гасоводне мреже. 
 
Планирана електроенергетска мрежа и објекти 

Напајање планираних потрошача биће оријентисано на постојећу или планирану 
електроенергетску мрежу односно трафостаницу, што ће се дефинисати кроз даљу сарадњу 
са "ЕПС Дистрибуцијом" у току израде Нацрта плана.  
 
Телекомуникациона мрежа и објекти   

У циљу једноставнијег решавања потреба за новим прикључцима као и преласка на нове 
технологије потребно је предвидети приступ свим постојећим и планираним објектима путем 
ТК канализације. 
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Прикључење планираних телекомуникационих корисника биће дефинисано кроз даљу 
сарадњу са Предузећем за телекомуникације "Телеком Србија" у току израде Нацрта плана.  
 
Планиране зелене површине  

 
У оквиру границе плана, Елаборатом за рани јавни увид, нису издвојене јавне зелене 
површине. У Нацрту плана биће дефинисане зелене површине  као и зелене површине у 
постојећим отвореним стамбеним блоковима.  
 

Јавне зелене површине у оквиру блокова 3, 4, 6 и 7 
 
Постојеће зелене површине, које датирају још од времена изградње стамбених објеката у 
блоковима, претежно су девастиране и запуштене, због чега је потребно приступити 
реконструкцији у циљу повећања постојећег фонда зеленила, као и у циљу подизања 
квалитета и стандарда становања. 
 
То подразумева обнову постојећих слободних и озелењених простора формирањем површина 
под травњацима, валоризацију постојећег шибља и дрвећа, и допуну новим садницама од 
истих или других врста биљака. Такође, потребно је планирати нове и обновити постојеће 
површине за игру деце различитих узраста, спортска игралишта, као и постављање 
парковског мобилијара, стазе и др. 
 

Ретензија у оквиру блока 6 
 

Постојећу зелену површину у оквиру ретензије, преуредити и озеленити формирањем 
травњака на којима ће се садити различите форме шибља са плићим кореновим изданцима, 
перенски засади, пузавице, врсте које покривају тло, као и цветнице. 
 
Током даље планске и пројектне разраде, потребно је проценити и проверити дубину 
земљишта до непропусног слоја, како би се прецизно одредиле врсте биљака које ће се 
садити на том простору. 
 
Због очигледно мале дубине супстрата (земљишта), садња дрвећа није могућа, изузев у 
случају накнадне процене да на неким површинама постоји могућност садње нижих форми 
дрвећа са плитким подземним изданцима, под условом да дубина супстрата износи најмање 
80cm. 
 
Простор повезати стазама од незастртих материјала, ка ободним садржајима унутар блока, 
планирати постављање парковског мобилијара (клупе, корпе за отпатке и др.), и размотрити 
формирање дечијих и спортских игралишта, уколико специфичне околности и особине самог 
простора ретензије то допуштају.   
 

Зелене површине у оквиру саобраћајница 
 
На паркинг површинама унутар блокова, као и у саобраћајним профилима у оквиру којих се 
налазе постојећи дрвореди, валоризовати, односно проценити квалитет и стање дрвећа у 
дрворедима и према потреби извршити попуну новим садницама од исте врсте као и у 
постојећим дрворедима. У затрављене траке најмање ширине 1 метар и/или у отворе 
најмање ширине 0.75 метара (правило важи за формирање нових уличних, као и паркинг 
дрвореда, према потреби), засадити саднице лишћарског дрвећа и формирати дрвореде 
врста са густим и симетричним крошњама просечне ширине од 5-7 метара и висине од 6 до 
10 метара. Изабрати лишћарско дрвеће које је оптпорно на загађен ваздух и променљиве 
микроклиматске услове средине, које је једноставно за одржавање, резистентно на биљне 
болести и није на листама алергених и инвазивних врста. 
 

7.1.2. Површине остале намене 
 
Планиране површине за становање 
 
Површина планирана за становање и стамбено ткиво у оквиру границе предметног Плана 
износи око 14,57 ha, што износи 56.93% површине Плана. 
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У површинама планираним за становање, основна намена површина је становање, а могу 
бити заступљене и друге намене које су компатибилне са становањем, као што су: 

- саобраћајне површине, 
- површине за инфраструктурне објекте и комплексе, 
- зелене површине, 
- спортско рекреативне површине, објекти и комплекси, 
- површине за објекте и комплексе јавних служби (предшколске установе, здравствене 

установе, установе образовања и културе и сл.) и 
- комерцијални садржаји. 

 
Нацртом плана ће бити дефинисане компатибилне намене у зонама становања, проценат 
њихове заступљености и друга посебна правила, у зависности од зоне становања и у складу 
условима надлежних институција. 
 
На територији Плана, у складу са  Планом генералне регулације града Београда, планиране 
су зоне вишепородичног становања: 

� зона С5 - зона вишепородичног становања у формираним градским блоковима у 
централној и средњој зони града, у блоку 8. Површина зоне је 0.52 ha, што износи 
3.57% површине планиране за становање. Однос основне и компатибилне намене 
100%:0%-0%.100%. Спратност објеката П+4+Пс, з=45%, висина венца 18.0m, висина 
слемена 21.0m.  

� зона С6 - зона трансформације породичног становања у делимично формираним 
градским блоковима у вишепородично становање, у блоковима 2 и 5 и 7. Однос 
основне и компатибилне намене 100%:0%-0%.100%.  

� подзона С6.1 – у блоку 2. Површина подзоне је 0.14 ha, што износи 0.96% 
површине планиране за становање. Спратност објеката П+3+Пс, з=45%, 
висина венца 15.0m, висина слемена 18.0m.  

� подзона С6.2 – у блоку 5 и блоку 7. Површина подзоне је 0.08 ha, што износи 
0.55% површине планиране за становање. Спратност објеката П+2+Пс, з=45%, 
висина венца 12.0m, висина слемена 15.0m.  

� зона С9 - Зона вишепородичног становања у постојећим организованим насељима – 
отворени блок, планирана је у блоковима 3, 4, 6 и 7. Површина зоне износи 13.83 ha, 
што износи 94.92% површине планиране за становање. Задржава се спратност 
постојећих објеката. У блоковима 3, 4 и 6 није планирана изграња нових стамбених 
објеката. У блоку 7, планирана је изградња објеката спратности П+6, висине слемена 
24.0m. 

 
Планиране површине за мешовите градске центре 
 
Зона мешовитих градских центара у зони више спратности М4 је планирана у блоку 1. 
Површина зоне је 0.77 ha, што износи 2.99% површине Плана. Однос становања и пословања 
је 80%:20%-0%:100%. Спратност објеката П+5+Пс, з=50%, висина венца 20.0m, висина 
слемена 23.0m. 
 
Планиране површине за комерцијалне садржаје 
 
Зона пратећих комерцијалних садржаја је планирана у блоковима 3, 4, 5 и 6. Површина зоне 
је 1.14 ha, што износи 4.42% површине Плана. У зини К4 није дозвољено становање. 
Спратност објеката П+2, з=до 80% (за постојеће објекте 100%), висина венца 12.0m, висина 
слемена 14.0m. 
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7.3. Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране БРГП 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
постојеће 

(ha) 
% 

планирано 

(ha) 
% 

површине за становање 17.27 67.04 14.57 56.53 
мешовити градски центри 0 0 0.77 2.99 
површине комерцијалних садржаја 0.42 1.62 1.14 4.42 
површине за привредне комплексе 0.53 2.05 0 0 
зелене површине 0.52 2.01 0 0 
површине за објекте и комплексе јавних служби 0 0 0.55 2.15 
Површина за инфраструктурне објекте и 
комплексе 

1.65 6.43 1.65 6.43 

склоништа 0.19 0.75 0 0 
мрежа саобраћајница 2.99 20.10 5.66 21.96 
саобраћајне површине 0 0 1.42 5.52 
УКУПНО 25.77 100 25.77 100 

Табела 5: Биланс предложених намена површина (оријентационо) 
      
 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПЛАН ВИШЕГ РЕДА 

Намена Зона 

"И"  /  "З"                                      
индекс 
изграђ. 

/ 
заузетости 
парцеле 

"С"  макс.  
спратност / 
"Н"  макс. 

висина 

мин. % 
зелених 
незастрт. 
површина 

"И"                                     
макс.  

индекс 
изграђеност
и парцеле 

 

"З"                                      
макс. 

индекс 
заузетости 
парцеле 

"С"  макс.  
спратност 

мин. 
% 

зелени
х  

површ
ина 

Површине за 
становање 

С5 45% П+4+Пс 
18.0/21.0 

35% 3.5 
+15% 
угаони 

60% 
У центр. 

70% 
+15%угао 

П+6+Пк/ Пс 
 

40% 
У 

центра
лној 
30% 

С6.1 45% П+3+Пс 
15.0/18.0 

30% 2.8+15% 
угаони 

60% +15% 
70%+15% 

(ц з) 

П+2+Пк/ Пс 
П+4+Пк/ Пс 
12-18/15-21.5 

10% 

С6.2 45% П+2+Пс 
12.0/15.0 

30% 2.8+15% 
угаони 

60% +15% 
70%+15% 

(ц з) 

П+2+Пк/ Пс 
П+4+Пк/ Пс 
12-18/15-21.5 

10% 

С9 постојећи постојећи постојећи постојећи постојећа постојећа  
Површине за 
мешовите градске 
центре 

М4 50% П+5+Пс 
20.0/23.0 

40% 5.0 
+15%угаони 

60% 
+15%угаон

и 

П+8+Пк/ Пс 
 

40% 

Површине за 
комерцијалне 
садржаје 

К4 80% П+2 
12.0/14.0 

20% 2.0 80% П+2 20% 

Табела 6: Предложени основни урбанистички параметри и параметари Плана генералне регулације града 
Београда 
 
У фази Нацрта плана прецизно ће се одредити биланси планираних површина, урбанистички 
параметри на нивоу зоне и парцеле као и планирани капацитети изградње. 
 
 
8. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА 

КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 
Очекивани ефекти планирања су: 

� повећање стандарда становања,    

� опремање простора објектима јавне намене, 

� саобраћај – унапређење постојеће саобраћајне мреже увођењем нових 

саобраћајница градског и локалног значаја,  

� чување коридора за трасу капацитетног шинског система (Булевар Михајла 

Пупина, Александра Дубчека, Жарка Миладиновића, Тошин бунар) и 

� стварање услова за изградњу и реконструкцију саобраћајне и инфраструктурне 

мреже у складу са рангом саобраћајница. 

 
 



32 

 

Саставни део Елабората за рани јавни увид су и: 
 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ  

 
1. ШИРА СИТУАЦИЈА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА     Р 1: 2500 
2.  ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА     Р 1: 1000 
3.  ПРЕДЛОГ ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА    Р 1: 1000 
 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

1. Одлука о изради Плана  
2. Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину 
3. Извод из ПГР Београда     
4. Подаци о постојећој планској документацији 
5. Програмски задатак 
6. Сарадња са Дирекцијом и општинама Земун и Нови Београд 

 

 
 
 
 


