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План детаљне регулације подручјa уз улице Димитрија 
Туцовића и Чингријине, у делу од Батутове улице до комплекса 

Основне школе “Марија Бурсаћ“, Градска општина Звездара 
- Елаборат за рани јавни увид – 

 
 

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 
1. УВОД 
 
Изради плана детаљне регулације подручја уз улице Димитрија Туцовића и Чингријине, у 
делу од Батутове улице до комплекса Основне школе „Марија Бурсаћ”, градска општина 
Звездара (у даљем тексту: План детаљне регулације), приступило се на основу Одлуке о 
приступању изради плана детаљне регулације подручја уз улице Димитрија Туцовића и 
Чингријине, у делу од Батутове улице до комплекса Основне школе „Марија Бурсаћ”, 
градска општина Звездара („Службени лист града Београда“, бр. 76/2016) (у даљем тексту: 
Одлука), коју је Скупштина града Београда донела на седници одржаној 18.07.2016. године. 
 
2. ОБУХВАТ ПЛАНА 
 
 
У складу са Одлуком, границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије 
градске општине Звездара, који је дефинисан: са северне и североисточне стране границом 
Плана детаљне регулације подручја градске парк шуме Звездара („Службени лист града 
Београда“, бр. 7/2012), (уз улице војводе Симе Поповића и Лукијана Мушицког), границом 
зоне за спровођење путем непосредне примене правила грађења, која је дефинисана 
Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе 
– град Београд (целине I до XIX), („Службени лист града Београда“, бр. 20/16 и 97/16), 
границом комплекса ОШ „Марија Бурсаћ”, са јужне стране границом Плана детаљне 
регулације Булевара краља Александра за подручје блокова: д7а, д7б, д7ц, д8а, д9а, д9б, 
д10а, д11а и д12а, („Службени лист града Београда“, бр. 46/11), границом плана генералне 
регулације мреже јавних гаража – ЈГ 114, („Службени лист града Београда“, бр. 19/11), 
границом плана из Одлуке о припремању ДУП-а подручја Булевара револуције, („Службени 
лист града Београда“, бр. 6/93), границом Регулационог плана Булевара краља Александра 
за блокове између улица Булевара краља Александра, Вјекослава Ковача, милана Ракића, 
Цара Јована Црног, Хекторовићеве и Батутове, („Службени лист града Београда“, бр. 28/02) 
и границом Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје блокова Ц2, 
Ц3, Ц6-9, („Службени лист града Београда“, бр. 3/05), са везама саобраћајне 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже. 
 
Површина обухваћена Планом детаљне регулације износи око 23 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; 
 расположива копија плана у Р 1 : 1000. 

    
 
Предложена граница Плана детаљне регулације 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'' у Р 1:3000. 
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3. ПЛАНСКЕ УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 
 
 
Плански основ за израду предметног Плана представља План генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целинe I-XIX) 
("Службени лист града Београда", бр. 20/16 и 97/16) (у даљем тексту: ПГР Београда). 
Према ПГР Београда, обухват Плана припада целини II која се непосредно надовезује на 
целину I Центар Београда. По традицији, начину изграђености и типологији блокова и 
уличне мреже, ове  урбанистичке целине имају нека обележја градског ткива у централном 
градском подручју, нарочито у важнијим улицама, али са доминантним учешћем становања 
у односу на централне садржаје.  
Уз Јужни булевар, Булевар краља Александра, Улицу Димитрија Туцовића, као и уз Улицу 
цара Николаја, који преко територије Неимара повезују традиционални центар и ободне 
делове града,  планирана је већа концентрација централних активности са становањем, у 
типу изградње који афирмише булеварски карактер ових улица, са висинама објеката које 
одговарају сегменту Булевара у којем се налазе. 
За блокове у залеђу ових саобраћајница планирана је трансформација у блокове 
породичног или вишепородичног становања, према већ започетим процесима 
трансформације које треба консеквентно довршити.  
 
ИЗВОД ИЗ ПГР БЕОГРАДА  
 
ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА 
 
Према ПГР Београда у обухвату Плана се планирају следеће намене: 
 
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ:  
- површине за објекте и комплексе јавних служби, 
- мрежа саобраћајница, 
- зелене површине. 
 
ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА:  
- површине за становање, 
- површине за комерцијалне садржаје. 
 
 

  
     Слика 1. Извод из ПГР-а - Графички прилог "Планиранa намена површина" 
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Према карти 4-4, Подела на зоне са истим правилима грађења, дефинисане су следеће 
зоне: 
Зоне становања 

 Зона породичног становања у формираним градским блоковима у централној и 
средњој зони града С1 

 Зона трансформације породичног становања у делимично формираним градским 
блоковима у вишепородично становање С6 

 Зона вишепородичног становања у постојећим организованим насељима-отворени 
блок С9 
 

Зоне  комерцијалних садржаја 
 Зона комерцијалних садржаја у зони средње спратности К2 
 Зона пратећих комерцијалних садржаја К4  
 

 

    
Слика 2: Извод из ПГР-а - Графички прилог " Подела на зоне са истим правилима грађења" 

 
Извод из ПГР-а и графички прилог Планирана намена површина су саставни део 
документације овог Елабората. 
 
 
3.1. Планске условљености из планова генералне регулације 
 
Према Плану генералне регулације мреже станица за снабдевање горивом („Службени лист 
града Београда“, бр.34/09), у даљем тексту „ПГР мреже ССГ“, постојећа станица за 
снабдевање горивом на предметној локацији се задржава у јединственој мрежи станица за 
снабдевање горивом. Она је дефинисана као мала градска станица у континуално 
изграђеном подручју (каталошки лист ЈН090). Током израде Нацрта плана биће дата 
правила и услови изградње. 
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Слика 3: Извод из ПГР мреже ССГ – Планирано коришћење земљишта (2021) са мрежом ССГ 

 
4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 
4.1. Постојећа планска документација 
 
 Граница Плана је  дефинисана у складу са границама следећих планова: 
 

- План детаљне регулације подручја градске парк шуме Звездара („Службени лист 
града Београда“, бр. 7/2012), 

- Зона за спровођење путем непосредне примене правила грађења, која је дефинисана 
Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе – град Београд (целине I до XIX), („Службени лист града Београда“, бр. 
20/16 и 97/16), 

- План детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје блокова: д7а, д7б, 
д7ц, д8а, д9а, д9б, д10а, д11а и д12а, („Службени лист града Београда“, бр. 46/11), 

- Регулациони план Булевара краља Александра за блокове између улица Булевара 
краља Александра, Вјекослава Ковача, милана Ракића, Цара Јована Црног, 
Хекторовићеве и Батутове, („Службени лист града Београда“, бр. 28/02), 

- План детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје блокова Ц2, Ц3, 
Ц6-9, („Службени лист града Београда“, бр. 3/05), са везама саобраћајне 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже. 

 
У контактном подручју је такође и граница плана из Одлуке о припремању ДУП-а подручја 
Булевара револуције, („Службени лист града Београда“, бр. 6/93). 
 
Планови и делови планова обухваћени границом Плана: 
 
Предметно подручје није покривено плановима детаљне разраде. 
У делу предметног обухвата (од ул. Хекторовићеве до ул.Вјекослава Ковача), на снази је 
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у 
Београду (I фаза и Етапа)- целина Б3 („Службени лист града Београда“, бр. 44/16). 
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Остала урбанистичка документација од утицаја на предметни простор: 
 
У обухвату Плана детаљне регулације налази се локација за коју је донета Одлука о изради 
плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом, на углу улица 
Чингријине и Војводе Симе Поповића, Градска општина Звездара („Службени лист града 
Београда“, бр. 45/11). 
 
Границе наведених важећих урбанистичких планова и донетих Одлука су саставни део 
документације овог елабората. 
 
4.2. Постојеће коришћење земљишта 
 
У постојећем стању издвајају се површине за: 

- становање (индивидуално, трансформација индивидуалног становања у 
вишепородично, отворени блок),  

- комерцијалне садржаје,  
- производне делатности, 
- мрежа саобраћајница, 
- зелене површине, 
- објекте и комплексе јавних служби (градска болница, студентски дом, дечија 

установа, депаданс дечије установе), 
- комуналне објекте, 
- спортске терене, 
- станицу за снабдевање горивом. 

 
Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр. 2: „Постојећа 
намена површина“ Р 1: 1000. 
 

        
   Слика 4. Вишепородично становање у отвореном  блоку уз улицу Чингријину     
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Слика 5.Породично становање                                   Слика 6. Студентски дом „Рифат Бурџевић“ 
 

 
Слика 7. Клиничко болнички центар „ Звездара“ 
 

 
Слика 7а. Трећепозивачка чесма уз Чингријину улицу уз комплекс Градске бволнице 
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Непосредно уз комплекс Градске болнице у Чингријиној улици налази се Трећепозивачка 
чесма са именима бораца Седмог пешадијског пука трећег позива који су изгинули у 
децембру 1914 у Колубарској битци на Варовници.  
 
Постојеће површине за становање 
 
На подручју Плана детаљне регулације, заступљено је неколико типова становања; 
становање у отвореном блоку, индивидуално становање, трансформација индивидуалног у 
вишепородично становање.  
Најзаступљеније је становање у отвореним блоковима (део блока 2 и блокови бр. 4, 6, 7) са 
објектима спратности од П+3 до П+15, уз улице Димитрија Туцовића, Милете Јанковић, 
Ђока Војводић, Прешевске, Чингријине, војводе Симе Поповића и Бана Иваниша. 
Повшина блокова са овим типом становања је око 7.17 ha. Постојећи стамбени фонд је 
средње доброг бонитета. Просечан индекс изграђености износи око “И“=1.45, док просечан 
индекс заузетости износи око  „З“=30 % што је у опсегу стандардних вредности за овај тип 
градње. Слободне површине у отвореним блоковима су делимично уређене блоковским 
зеленилом у оквиру кога је добро организован простор за дечија игралишта и одмор. У 
појединим објектима у оквиру приземља су заступљени комерцијални садржаји (трговина и 
услужне делатности). 
 

              
Слике 8 и 9: Вишепородично становање уз улицу Чингријину            
 
Уз улицу Милоша Савковића и Прешевску, започета је трансформација породичног 
становања (објекти  спратности П и П+1), у вишепородично становање спратности од 
П+3+Пк до П+5+Пк. 
 

   
Слике 10 и 11:Трансформација породичног становања у вишепородично уз улицу Милоша Савковића 
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Између улица Милана Ракића, Чингријине и Кордунашке (блокови бр. 9.а,б,в,г,д и ђ део 
блока 10 и блок 11), у претходним деценијама су формирани као блокови у којима су 
изграђени приземни стамбени објекти, који су формирани као радничко насеље. У оквиру 
целих  катастарских парцела налази се већи број стамбених објеката - по типологији 
двојних, од којих сваки има засебан улаз са приступне улице. Сви објекти су у првобитном 
стању били приземни. 
Замена и трансформација постојећег стамбеног фонда је започета и делимично извршена 
тако што су објекти дограђивани и надзидани до спратности П+Пк или у појединачним 
случајевима до П+1. Површина ове зоне је 2.77 ha. Постојећи стамбени фонд је лошег 
бонитета док је у реконструисаним објектима побољшан квалитет објеката. Просечан 
индекс изграђености износи око „И“=0.5, док просечан индекс заузетости износи око  
„З“=30 % 
 
 

  
Слике 12 и 13: Породично становање уз Приједорску улицу 

 

 
Слике 14: Породично становање уз улицу Владана Ђорђевића 
 
Уз Чингријину и Прешевску улицу, у блоку 8, налази се зона са индивидуалним стамбеним 
објектима грађеним у различитим временским периодима, различитог степена бонитета и 
спратности од П до П+1+Пк. Уз Чингријину улицу се у оквиру ове зоне обављају делатности 
као што су ауто сервиси, перионице, мењачнице, малопродаја робе и сл.  
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Слике 15 и 16: Породично становање уз Чингријину улицу  
 

       
Слике 17 и 18: Породично становање уз Чингријину улицу са делатностима 
 
Уз Прешевску улицу, на делу где се она слепо завршава без окртенице, налазе се парцеле  
са заступљеним индивидуалним стамбеним објектима лошег бонитета.  На овим објектима је 
делимично вршена пренамена или доградња у приземљу ради обављања трговине или неке 
од услужних делатности. Непостојањем планске документације у претходном периоду за ово 
подручје, грађани су спонтаним интервенцијама себи делимично поправили услове 
становања или пословања. Просечан индекс изграђености износи око „И“=0.77, док 
просечан индекс заузетости износи око  „З“=48 %  
 

   
Слике 19 и 20: Објекти уз Прешевску улицу  
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Слике 21 и 22: Објекти уз Прешевску улицу  
Комерцијални садржаји  
Потез између улице Стјепана Ковача и улице Милана Ракића се у постојећем стању користи 
као пешачка стаза уз коју су лоцирани објекти са услужним делатностима, трговином и 
спортским теренима. Сви ови објекти су приземни и привременог карактера. 
Површина која се користи за комерцијалне садржаје је  око 1,06 ha. 
 

           
Слике 23 и 24: Комерцијални објекти уз улицу Стјепана Ковача  
 

 

               
Слика 25: Спортски терени уз улицу Стјепана Ковача          Слика 26:Комерцијални садржаји уз ул.Чингријину  
 

Остали комерцијални садржаји који су заступљени на подручју Плана налазе се у оквиру 
отворених блокова, и то уз Чингријину улицу. У приземљу пословно стамбених објеката уз 
ову улицу или у оквиру засебних објеката, заступљена је трговина прехрамбеним 
производима, апотеке, затим станица за снабдевање горивом, магацини.  
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Слика 27: Станица за снабдевање горивом у               Слика 28: Супермаркет у Чингријиној улици 
Чингријиној улици  
    

 
Слика 29: Трговина у приземљу пословно стамбеног објекта уз Чингријину улицу 

 

    
Слика 30: Пословање у оквиру приземља          Слика 31:  Магацин са неколико засебних магацинских                          
                                                                        простора 
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Производни погони 
У оквиру границе плана налази се објекат фабрике арматуре и специјалних машина 
„Фасма“. Објекат је у функцији али је евидентно да га је потребно изместити из окружења 
породичног становања.   

 
Слика 32: Објекат производне делатности у Ул. Милоша Савковића – „Фасма“ фабрика арматуре и               
специјалних машина 

 
4.3 Објекти и комплекси јавних служби 
У оквиру границе плана налазе се следећи садржаји јавних служби: Ј1-Предшколске 
установе; Ј4-Високошколске установе и Ј7-Специјализована здравствена заштита 
 
Предшколске установе 
-Објекат „Маштарије“ Ул Прешевска 61, вртић на земљишту површине од око 470 м2, 
спратност објекта П. Облици рада са децом у оквиру ДУ-е су Вртић, ПППц, укупне БРГП 
објекта око 799 m2, у коју је уписано 2015/2016 године 246 деце. 
-Објекат „Звездара“ Ул Чингријина 1, предшколска  установа, спратност објекта П+1, укупне 
БРГП објекта око 663 m2, у коју је уписано 2015/2016 године 114 деце. 
 
Високошколске установе 
Објекат високошколских установа је Студентски дом „Рифат Бурџевић“ на земљишту 
површине 5980м2, укупне БРГП 7920м2 са 376 корисника. 
 
Специјализована здравствена заштита 
Објекат специјализоване здравствене заштите- КБЦ Звездара налази се у обухвату плана на 
делу земљишта укупне површине 75126м2 са укупном БРГП 59339м2 и 3629 постеља.  
 

4.4 Зелене површине 
 
На предметном подручју, присутне су јавне зелене површине типа парковски уређеног 
сквера, у улици Војводе Симе Поповића и Чингријиној, као и јавне зелене површине у 
оквиру вишепородичног становања у постојећим организованим насељима - отворени блок, 
плански формиране, са квалитетном, одржаваном вегетацијом. 

У оквиру комплекса Градске Болнице, постоје уређени зелени простори са вредним 
примерцима вегетације која је плански сађена, добре кондиције и хабитуса.  

У регулацији улица Димитрија Туцовића (део) и Милета Јанковића налазе се двострани и 
једноредни дрвореди, а у регулацији Улице Ђока Војводића једнострани. 

 

4.5. Постојеће саобраћајне површине  
 
Унутар границе Плана се налазе следеће примарне улице: Димитрија Туцовића,Чингријина 
и Батутова. У постојећем стању Улице Димитрија Туцовића и Чингријина имају две траке по 
смеру, при чему је у крајњој десној саобраћајној траци (у смеру према Батутовој) 
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формирана такси станица. Паркирање возила обавља се на тротоару. Улица Милана Ракића 
делом тангира предметни простор са јужне стране.  
Све остале саобраћајнице унутар границе Плана део су секундарне уличне мреже које 
служе за приступ конкретним садржајима. 
Предметна локација је опслужена линијама тролејбуског и аутобуског подсистема јавног 
градског превоза путника (у даљем тексту: ЈГПП), чије се трасе пружају улицама Димитрија 
Туцовића и Чингријином. 
Паркирање возила корисника садржаја унутар предметног простора се обавља на 
припадајућим парцелама, на отвореним вануличним паркиралиштима, у регулацији улица, 
као и на свим расположивим површинама. 
У обухвату Плана, на углу Чингријине (Димитрија Туцовића) и Улице војводе Симе 
Поповића, налази се станица за снабдевање горивом. 
 
 
4.6. Постојеће површине за инфраструктурне објекте и комплексе  
 
Водоводна мрежа и објекти 
 
По свом висинском положају предметна територија припада трећој висинској зони 
снабдевања Београда водом.  
У оквиру границе Плана постоји примарни цевовод друге висинске зоне Ø800mm у улици 
Стјепана Ковача.  
Остала мрежа градског система унутар границе Плана је димензија од Ø80mm до Ø300mm. 
Мрежа мањег пречника од Ø150mm није довољног капацитета за противпожарну заштиту. 
 
Канализациона мрежа и објекти 
 
Канализација припада централном систему Београдске канализације и то делу који се 
каналише по општем систему одвођења атмосферских и употребљених вода. 
Реципијент свих употребљених и атмосферских вода са разматраног простора је постојећи 
колектор општег система димензија од 60/110cm до 100/150cm у улици Димитрија 
Туцовића. Од објеката колекторског система постоји колектор 60/110cm у Батутовој улици 
са прикључењем на поменути колектор у улици Димитрија Туцовића. 
Осим постојећих, примара територија је недовољно покривена секундарном канализацијом 
градског типа, те се евакуација употребљених вода великог броја објеката и даље врши 
путем септичких јама.  
Од већих пречника постоји још канализација Ø400mm у улици Милета Јанковића и 
постојећем делу улице Стјепана Ковача. Остала постојећа канализациона мрежа градског 
система канализације је пречника  Ø300mm. 
 
Топловодна мрежа и објекти 
 
У оквиру границе обухвата је изведенa топловодна мрежа са које је већина постојећих 
потрошача прикључена на даљински систем грејања. 
 
Гасоводна мрежа и објекти 
 
У оквиру границе обухвата нема изведене гасоводне мреже. 
 
Електроенергетска мрежа и објекти 
 
За потребе напајања постојећих потрошача електричном енергијом изграђен је већи број ТС 
10/0,4kV са одговарајућом мрежом водова 10kV и 1kV. Мрежа постојећих 
електроенергетских водова изграђена је подземно и надземно. 
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Телекомуникациона мрежа и објекти 
 
Предметно подручје припада кабловском подручју аутоматске телефонске централе (АТЦ) 
"Звездара". 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 налазe се две постојеће базне станице (БС). 
 
4.7. Инжењерскогеолошки услови 
 
Основни морфолошки облици у терену су настали радом маринске ерозије, а модификовани 
су деловањем процеса површинског распадања и падинских процеса, пре свега планарног и 
линијског спирања. На модификовање морфологије терена велики удео имао је и техногени 
фактор. Терен изграђују седименти квартарне, терцијарне и савремене старости. Седименти 
савремене старости су представљени насипом, изграђују површинске делове терена и 
изведени су у склопу урбанизације у циљу нивелације терена и при изградњи 
саобраћајница. Квартарни седименти су представљени лесоидним седиментима 
прашинастог састава и делувијалним прашинасто-песковитим наслагама. Терцијарни 
седименти, који изграђују геолошку основу терена, су представљени лапоровитим глинама, 
лапорима и песковитим лапоровитим глинама. 
На простору ПДР-а није утврђена стално формирана издан. Подземна вода је утврђена само 
локално, у зависности од времена извођења истраживања, у најнижим деловима квартарних 
седимената или на контакту квартарних и терцијарних седимената.  
 
Према инжењерскогеолошкој рејонизацији дефинисаној за потребе ПГР-а Београда 
истражни простор припада Региону А који обухвата побрђа између Саве и Дунава, односно 
инжењерскогеолошким рејонима IА1, IIА2 и IIIА3.  
 
РЕЈОН IА1 - повољан терен за урбанизацију. Грађевински ископи се могу изводити без 
заштите до дубине од 2м, а дубље ископе треба штитити. При планирању објеката 
инфраструктуре треба водити рачуна о особини лесних седимената који су осетљиве 
структуре за случај додатног провлажавања. Запуњавање ровова треба вршити прерађеним 
материјалом из ископа уз стабилизацију збијањем (ровови се не смеју запуњавати 
некохерентним материјалима – песак и шљунак). При планирању саобраћајница, са 
геотехничког аспекта, сем уклањања површинског, хумифицираног дела и брзе и 
максимално ефикасне одводње атмосферских вода нема посебних ограничења.  
Објекте високоградње је могуће плитко, директно фундирати. Имајући у виду геолошку 
грађу терена и стање подземне воде могуће је планирати изградњу до два нивоа подземних 
етажа. Око објеката треба обезбедити максимално брзо и ефикасно одвођење атмосферских 
вода (бетонски тротоари око објеката нагнути од објекта).  
РЕЈОН IIА2 - условно повољан терен за урбанизацију. Обухвата терене нагиба 5-10о, 
локално и вертикалне, терене са нивоом подземне воде плићим од 5м и условно стабилне 
терене. Коришћење ових терена за урбанизацију условљава нивелационо прилагођавање 
природним условима, превентивне геотехничке мере заштите стабилности ископа и 
природних падина, контролисано дренирање подземних вода. 
Грађевински ископи се могу изводити без заштите до дубине од 1м, а дубље ископе треба 
штитити. Објекте високоградње је могуће плитко, директно, фундирати. Имајући у виду 
геолошку грађу терена и стање подземне воде могуће је планирати изградњу више нивоа 
подземних етажа.  
РЕЈОН IIIА4 – неповољан терен за урбанизацију. Овај рејон обухвата условно стабилну 
падину (потенцијално клизиште) на јужној страни парка-шуме Звездара, у улици Лукијана 
Мушицког. У појединим деловима (изнад старачког дома) терен је на граници стабилности, 
нарочито уколико се неадекватно користи. У том делу падина је углавном под старом 
непланском градњом индивидуалног типа. Терен је у зони границе болнице и источно од 
болнице у природним условима релативно стабилан. 
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Коришћење оваквих терена за урбанизацију захтева претходну припрему терена применом 
санационих и мелиоративних мера, у смислу побољшања стабилности падина и обезбеђења 
објеката на њима.  
 
У даљој фази планирања неопходно је извршити детаљна геолошка истраживања терена у 
складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (''Службени гласник РС'' 
101/15). 
 
4.8. Заштита културног наслеђа  
 
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. 
 
 
У оквиру границе Плана налазе се: 

 Културно добро - археолошки локалитет  „Антички Сингидунум", Стари град, 
Савски венац, Врачар, Палилула,Звездара, (Решење Завода бр. 176/8 од 30.6.1964.) и 

 добрo којe ужива статус претходне заштите - Трећепозивачка чесма, 
Улица Димитрија Туцовића наспрам број 164. 

Укупно подручје плана може се сматрати подручјем на којем се могу очекивати археолошки 
налази. 

 

 

 
 
 
 
 
НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА 

  
 
 

 Културно добро 
             Археолошки локалитет – Антички Сингидунум     

 Добро под претходном заштитом           
          Трећепозивачка чесма 
          
        Граница плана 

                

Слика 33: Заштита природних и културних вредности,   
План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне  
самоуправе – град Београд (целине II и I,  општине Стари град, Врачар, Савски венац, Звездара и Палилула) 

 

 
4.9. Стање животне средине 
 
У оквиру граница предметног плана нема већих еколошких конфликата.  
 
 
 
 
 

http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zvezdara/anticki_singidunum.html


16 

 

5. ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА 
 
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:  

- решавање имовинско правних односа на подручју где је потребно повезивање 
саобраћајних праваца и продора који су дефинисани у ПГР Београда; 

- Преизграђеност парцела у зони индивидуалног становања објектима доброг и 
средњег бонитета, као и велики број неплански изграђених помоћних објеката 
(који се користе за становање) при чему није могуће планирати адекватан 
профил улица, као и могућност решавања паркирања на парцели. 

- Санација равних кровова у оквиру отвореног блока, и решавање паркирања за 
потребе постојећих и планираних корисника. 

За локацију ССГ, дефинисана су следећа ограничења: 
- претакалишта течног нафтног гаса и резервоари морају имати најмање 35m 

заштитног одстојања од стамбених и других "осетљивих" објеката у окружењу, 
- претакалиште светлих течних горива и одушне атмосферске цеви-АТ вентили 

морају бити на 25m минималне безбедне удаљености од стамбених и других 
"осетљивих" објеката у окружењу.  

 
За овај План донето је Решење о неприступању израде стратешке процене утицаја на 
животну средину, под бројем IX-03  350.14-27/16 дана 14.07.2016.године ("Службени лист 
града Београда", бр.77/2016). 
 
6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
Овим планом се одређују и разграничавају јавне површине од површина осталих намена, 
одређује намена и начин коришћења земљишта, мрежа инфраструктурних система, 
техничка и нивелациона решења и правила регулације и парцелације.  
Циљеви израде плана су да се:  
 

 дефинише јавни интерес и правила уређења простора; 
 дефинишу јавне саобраћајне површине постојеће и планиране саобраћајне 

матрице отвореног блока и стамбених улица (саобраћајница и паркинг простора) 

у складу са потребама постојећих и планираних објеката и комплекса;  

 планира изградња нове и реконструише постојећа саобраћајна и 

инфраструктурна мрежа ради усклађивања капацитета са планираном 

изградњом;  

 реши дефицит паркинг места формирањем нових паркинг места и/или изградњом 

наменских гаража (подземних и надземних);  

 дефинишу припадајуће јавне површине неопходних за функционисање 

постојећих јавних служби и комплекса (градска болница Звездара, студентски дом 

Рифат Бурџевић, дечије установе); 

 унапреде постојеће  зелене и слободне површине отвореног блока и пешачких  

комуникација (решавање денивелације); 

 дефинишу правила и параметри за трансформацију постојећег грађевинског 
фонда;   

 установе мере заштите животне средине; 
 преиспитају капацитети постојеће изградње и утврде могућности проширења 

постојећих стамбених објеката отвореног блока у оквиру завршних етажа, или 

пак планира нова изградња која би требало да отвори могућност реконструкције 

блока у целини; 

 преиспитају  капацитети изградње и подигне стандард становања. 



17 

 

 
 
7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 
 
Предлог планираних намена у овој фази израде Плана дефинисане су на основу постојећег  
коришћења земљишта и смерница  ПГР Београда. У графичком прилогу бр. 3 „Предлог 
планиране намена површина“, приказано је концептуално планско решење планираних 
намена.  
 
7.1. Планирана претежна намена површина 
 
Предложене планиране намене површина су: 
 
Површине јавне намене: 

 површине за објекте и комплексе јавних служби, 
 мрежа саобраћајница, 
 зелене површине. 

 
Површине осталих намена: 

 површине за становање 
 површине за комерцијалне садржаје 
 површине за мешовите градске центре 

 
На анализираном подручју  планира се трансформација блока 8, уместо дефинисаног     
ПГР-ом као  зона С6 - зона трансформације породичног становања у делимично 
формираним градским блоковима у вишепородично становање, у зону М5 - зона мешовитих 
градских центара у зони средње спратности. Планирана трансформација је позиција 
предметног блока уз саобраћајницу I реда, постојећи бонитет објеката који пружа 
могућност за замену грађевинског фонда и планирана ширина регулације која подржава 
планирану спратност карактеристичну за зону М5. 
 
7.1.1.  Површине јавне намене 
  
Планиране површине за објекте и комплексе јавних служби 
 
Постојећи објекти и комплекси јавних служби се задржавају у постојећој функцији.  
 
У складу са Планом генералне регулације, у обухвату Плана, осим постојећих,  нису 
планирани нови објекти предшколских установа.  
 
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 
као и могуће интервенције биће дефинисани у току израде Нацрта плана у сарадњи са 
надлежним институцијама. 
 
Планиране саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом 
 
Планиране јавне саобраћајне површине 
 
Концепт уличне мреже заснива се на Плану генералне регулације грађевинског подручја 
седишта јединице локалне самоуправе - град Београд („Службени лист града Београда“, 
број 20/16, 97/16). 
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У функционално рангираној уличној мрежи града улице Димитрија Туцовића и Чингријина  
су део примарне уличне мреже, у рангу улица првог реда, док је Батутова улица у рангу 
улице другог реда. Остале саобраћајнице остају део секундарне уличне мреже. 
Решењем се планира траса Димитрија Туцовића од Батутове улице и у наставку Чингријине 
улице са профилом који има два коловоза са по две саобраћајне траке, обостраним 
тротоарима и разделним острвом укупне регулационе ширине 20.5 м. Батутова се планира 
са ширином регулацијом од 16 м у оквиру које се налази 4 саобраћајне траке и обострани 
тротоари. 
Постојећа секундарна мрежа се реконструише у складу са правилима ПГР Београда и 
планира се нови крак улице Прешевске од Ђоке Војводића  са слепим крајем и 
одговарајуђем окретницом. 
Развој ЈГПП овог простора планираће се у складу са ПГР Београда и развојним плановима 
Дирекције за јавни превоз.  
За планиране садржаје потребно је обезбедити потребан број паркинг места у складу са 
нормативима из Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе - град Београд („Службени лист града Београда“, број 20/16, 97/16). 
Према Генералном урбанистичком плану Београда, који представља стратешки документ за 
развој бициклистичког саобраћаја у граду, бициклистичка стаза је планирана улицом 
Милана Ракића. 
 
Планирана водоводна мрежа и објекти 
 
Снабдевање водом предметне територије ће се вршити из постојеће примарне водоводне 
мреже уз реконструкцију постојеће дистрибутивне мреже пречника мањег од Ø150mm на 
минимални пречник Ø150mm уз формирање прстенастог система водоснабдевања. 
У непосредној билизини, Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта 
јединице локалне самоуправе-Град Београд (целине I-XIX) планиран је пролазак другог 
тунелског прстена са црпном станицом ''Димитрија Туцовића1 и 2'' и везним цевоводом 
Ø1500mm ка резервоару ''Звездара''. 
Предметни објекти ће бити предмет посебног планског документа. 
 
 
Планирана канализациона мрежа и објекти 
 
За потребе евакуације атмосферских и употребљених вода потребно је доградити 
секундарну канализацију довољног капацитета у оквиру границе Плана са повезивањем на 
одговарајући колекторски систем градске канализације.  
Минималан пречник планиране канализације у оквиру разматране границе Плана је 
Ø300mm.  
 
Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе-
Град Београд (целине I-XIX), односно Елементима детаљне разраде за изградњу 
Булбудерског колектора, формирање грађевинске парцеле за изградњу дела колектора од 
изласка из тунела до Дунава и фермирање грађевинске парцеле комплекса истоварилишта 
аутоцистерни ЈКП БВК на Ади Хуји (Сепарат И-1). У границама предметног Плана се налази 
почетна деоница предметног колектора у улици Рифата Бурџевића. 
 
Планирана топловодна мрежа 
 
Планирати даљу изградњу топловодне мреже. 
 
Планирана гасоводна мрежа 
 
Могућа је гасификација предметног обухвата из правца улице Милана Ракића. 
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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. 
Прикључење планираних телекомуникационих корисника биће дефинисано кроз даљу 
сарадњу са Предузећем за телекомуникације "Телеком Србија" у току израде Нацрта плана.  
 
Планиране зелене површине 
 
Планира се очување и унапређење постојећих јавних зелених површина у оквиру комплекса 
Градске Болнице, значајних, како за квалитет животне средине и заштиту природе, тако и 
за психо-физичко стање хоспитализованих лица. 

У регулацији саобраћајница планира се очување и унапређење постојећих, као и подизање 
нових траса дрвореда. 

У оквиру површина за паркирање планирано је очување постојећих дрворедних стабала и 
садња нових стабала у делу где недостају. 

Планира се очување и унапређење постојећих јавних зелених површина у улицама Војводе 
Симе Поповића и Чингријиној. Такође, јавне зелене површине у оквиру вишепородичног 
становања у постојећим организованим насељима - отворени блок чувају се у постојећим 
границама. У оквиру ових јавних зелених површина није дозвољена изградња надземних 
и/или подземних објеката. 
 
У оквиру породичног становања у формираним градским блоковима у централној и средњој 
зони града (С1) планира се:  

 минимално 60% слободних и зелених површина на парцели и  

 минимално 30% зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних 
објеката и/или делова подземних објеката). 

У оквиру зона трансформације породичног становања у делимично формираним градским 
блоковима  у вишепородично становање (С6)  

 минимално 50% слободних и зелених површина на парцели за слободностојеће објекте, 
минимално 40% за једнострано и двострано узидане објекте, а у централној зони 30% и 

 минимално 10% зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних 
објеката и/или делова одземних објеката). 

Јавне зелене површине у оквиру зоне вишепородичног становања у постојећим 
организованим насељима - отворени блок (С9) јавне зелене површине у оквиру 
вишепородичног становања у постојећим организованим насељима - отворени блок чувају 
се у постојећим границама. 

У оквиру зоне пратећих комерцијалних садржаја (К4)  

 минимално 20% слободних и зелених површина на парцели и  

 минимално 5% зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката 
и/или делова подземних објеката). 
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У оквиру зона мешовитих градских центара у зони средње спратности (М5)  

 минимално 40% слободних и зелених површина на парцели и 

 минимално 15% зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних 
објеката и/или делова одземних објеката). 

Прецизно дефинисан проценат слободних и зелених површина одредиће се током израде 
Нацрта Плана, на ажурним подлогама, у сарадњи са надлежним институцијама. 

 

7.1.2. Површине остале намене 
 
Површина планирана за становање и стамбено ткиво у оквиру границе предметног Плана 
износи око 13,63 ha. 
 
Планиране површине остале намене на подручју Плана су: 

- површине за становање 
- површине за комерцијалне садржаје, 
- површине за мешовите градске центре 

 
Планиране површине за становање 
 
Према типологији становања из ПГР-а планиране су следеће зоне: 
 

- С1 (зона породичног становања у формираним градским блоковима у централној и 
средњој зони града), 
-С6 (зона трансформације породичног становања у делимично формираним градским 
блоковима у вишепородично становање), 
-С9 (зона вишепородичног становања у постојећим организованим насељима - отворени 
блок). 

 
Планиране површине за становање се задржавају у оквиру постојећих блокова. У блоку 8 се 
планира нова саобраћајница тако да се он дели на блок 8 и 8а. 
 
У оквиру најзаступљенијег типа становања - отворени блок (део блока 2, блок 4, 6 и 7), 
планира се задржавање постојећих објеката уз могућност надзиђивања равних кровова и 
повученог спрата са формирањем дуплекса. У отвореним блоковима заступљено је неколико 
типова објеката : солитери од П+13 до П+15, слободностојећи објекти од П+3 до П+7, 
објекти у блоковском низу до П+8 (уз ул. Димитрија Туцовића и Чингријиној) и објекти са 
два засебна улаза спратности П+4 (уз улицу Милета Јанковића).  
 
У блоковима 2, 3, 5, 8а и 11 планира се Зона С6- зона трансформације породичног 
становања у делимично формираним градским блоковима у вишепородично становање. 
 
Планирани параметри 
 Индекс заузетости („З“) на парцели је за слободностојеће објекте до 50%, орјентациона 

спратност П+2+Пк/Пс; за једнострано и двострано узидане до 60%, орјентациона 

спратност П+4+Пк/Пс  (индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15%), 

 индекс изграђености парцеле ("И") је до 2.8 (индекс изграђености угаоних објеката 

може бити увећан до 15%), 

 висина венца објеката:  

- максимална висина  венца објекта је 12.0 до 18.0м (максимална висина слемена 

објекта је 15.0 до 21.5 м), што дефинише оријентациону спратност од П+2+Пк до 

П+4+Пк/Пс. 
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У блоковима 9 а,б, в, г, д, ђ и блоку 10 планира се зона С1- зона породичног становања у 

формираним градским блоковима у централној и средњој зони града. Индекс заузетости на 

парцели је до З=40% (заузетост угаоних објеката може бити увећан за 15%), индекс 

изграђености је до 1.2 (индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан за 15%). 

Максимална висина венца је 9.0 м, а висина слемена 12.5, што дефинише орјентациону 

планирану спратност П+1+Пк/Пс. 

 
Планирани мешовити градски центри 
 
Зона мешовитих градских центара у зони средње спратности (М5) је планирана у блоку 8 
који је формиран између улице Нове 1 (продужетак ул.Стјепана Ковача), ул. Милана 
Ракића, улица Белопаланачке и Прешевске. Површина ове зоне износи 7313m2. 
 
У оквиру ове зоне планира се изградња нових пословних и стамбених објеката. 
 
Мешовити градски центри подразумевају комбинацију комерцијалних садржаја са 
становањем у односу становање : пословање 0 - 80% : 20% - 100%. У приземљу 
планиранираних објекта обавезни су комерцијални садржаји. 
 
Планирани урбанистички параметри у зони М5:  
 индекс заузетости парцеле ("З") је до 60% (индекс заузетости угаоних објеката може 

бити увећан за 15%), 
 индекс изграђености парцеле ("И") је до 2.5 (индекс изграђености угаоних објеката 

може бити увећан до 15%) 
 висина објеката:  

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

 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%. 

 
 
Површине за комерцијалне садржаје 
 
Површина планирана за комерцијалне садржаје у оквиру границе предметног Плана износи 
око 0.31ha. 
 
Површине за комерцијалне садржаје се планирају као: 

- К4  зона пратећих комерцијалних садржаја (П+2). 
 
Планирани урбанистички параметри у зони К4:  

 индекс заузетости парцеле ("З") је до  80% 
 индекс изграђености парцеле ("И") је до 2 
 висина објекта: 

- максимална висина венца објекта је 12.0 m (максимална висина слемена објекта 
је 16.0 m), што дефинише оријентациону планирану спратност П+2. 
 

 
Зона К4 се задржава у оквиру постојећих локација (локација ССГ, магацин и супермаркет). 
 
Предложене планиране намене површина приказане су на графичком прилогу бр. 3: 
„Планирана намена површина“ Р 1 : 1000. 
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7.3. Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране БРГП 
 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
постојеће 

(ha) 
% 

планирано 
(ha) 

% 

површине за становање 14.36 62,43 13,63 59,26 

Зелене површине 0,07 0,3 0,13 0,6 

површине комерцијалних садржаја 
- производне  делатности 
-трговина 
- Површине за спортске комплексе 
- станица за снабдевање горивом 

 
0,65 
0,27 

0,1(1163м2) 
0,04 

 
2,83 
1,18 
0,4 
0,2 

 
/ 

0,27 
/ 

0,04 

 
 

1,17 
 

0,2 

Површине за мешовите градске центре / / 0,73 3,17 

Површине за комуналне делатности 0,49 2,14 / / 

површине за објекте и комплексе јавних 
служби- 
клинички центар, вртић, студентски дом 

3.46 
 
 

15,04 3,32 14,43 

саобраћајне површине 3,56 15,48 4,88 21,17 

УКУПНО 23,00 100 23,00 100 

Табела биланса предложених намена површина (оријентационо) 
 
 

 
ПОСТОЈЕћЕ 

(оријентационо) 

УКУПНО 
ПЛАНИРАНО 
(пост.+ново) 

(оријентационо) 

површина плана 23 hа 23 hа 

БРГП становања 162243m2 234860m2 

БРГП комерцијалних садржаја 6444m2 2805м2 

БРГП мешовитих градских центара 0 7314 m2 

БРГП објеката комуналних делатности 395м2 / 

БРГП објеката и комплекса јавних служби  12411m2 12411m2  

БРГП укупно 181493m2 257390m2 

бр. станова 1803 2609 

бр. становника 4868 7045 

Табела процењене планиране БРГП  
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПЛАН ВИШЕГ РЕДА 

Намена Зона 

"И"  /  "З"                                      
индекс 
изграђ. 

/ 
заузетости 
парцеле 

"С"  макс.  
спратност / 
"Н"  макс. 

висина 

мин. % 
зелени

х  
површ

ина 

"И"                                     
макс.  

индекс 
изграђеност
и парцеле 

 

"З"                                      
макс. 

индекс 
заузетости 
парцеле 

"С"  макс.  
спратност 

мин. 
% 

зелени
х  

површ
ина 

Површине за 
становање 

С1 „И“=0,6 до 
1.2 

„З“=40% 

П+Пк/П+1 до 

П+1+Пк 

60% 1,2 
+15%угаони 

40% 
+15%угао 

П+1+Пк/ Пс 
 

60% 

С6 „И“=1-2.8 
„З“=30-

50% 

П+2+Пк 

до 

П+4+Пк 

40% 
до 

50% 

2.8 
+15%угаони 

50% 
 

60% 
+15%угао 

П+2+Пк  
до 

П+4+Пк/ Пс 
 

40% 
до 

50% 

С9 Постојећи Санације 
равних 
кровова 

65% 
(50%) 

постојећи постојећа постојећа 65% 
(50%) 

Површине за 
објекте и 
комплексе 
јавних служби 

Ј1 
Предшк. 

* * 40%   П+1 
Изузетно 

П+2 

40% 

Ј4 
високошк
олске 

* * 40% „И“=2,0 
 

„З“=50% П+3 40% 

Ј7 
спец.здр.з
ашт. 

* * 60%  „З“=20%  60% 

Површине за 
мешовите 
градске центре 

М5 З=50% 
И=2.5 

П+4+Пк 40% 2.5 
+15%угаони 

60% 
+15%угаон

и 

П+4+Пк/ Пс 
 

40% 

Површине за 
комерцијалне 
садржаје 

К4 Постојеће Постојеће постоје
ће 

„И“=2,0 
 

„З“=80% П+2 20% 

*Након сарадње са надлежним институцијама у Нацрту Плана 
Табела предложених основних параметара и параметара ПГРа 
 

Постојећи број станова је 1803, а планирани 2609 што је за 806 станова више. Постојећи 
број становника је 4868, планирани 7045 што је за 2177 становника више. 
 

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: 

- Употпуњавање и унапређење важних градских саобраћајних веза.  
- Повећање атрактивности подручја, амбијенталних вредности, стандарда 

становања. 
- Заокруживање просторно-функционалне и обликовне трансформације блокова у 

којима је започета трансформација породичног у вишепородично становање. 
- Урбо-економска обнова, реконструкција и трансформација предметног подручја 

коју покреће додатна или нова изградња на овом подручју (са посебним акцентом 
на трансформацију локације са производним погоном „ФАСМА”-Фабрике 
арматура, специјализованих машина и алата,  на којој се планира нова изградња 
на овом подручју). 

- Опремање предметног подручја објектима комуналне, саобраћајне 
инфраструктуре и објектима за потребе социјалних служби. 

- Унапређење стања животне средине кроз планирање нових и очување постојећих 
зелених површина. 

- Рационалније коришћење природних ресурса и смањење негативних утицаја на 
животну средину применом енергетски ефикасне изградње. 
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Саставни део Елабората за рани јавни увид су и: 
 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ  

 
1. ШИРА СИТУАЦИЈА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА     Р 1: 3000 
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     
3.1 Извод из ПГР регулације мреже станица за снабдевање горивом   
4. Подаци о постојећој планској документацији 
5. Програмски задатак  

 


