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ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 51  

У НОВОМ БЕОГРАДУ – ПРВА ФАЗА, 
ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД 

  

- Eлаборат за рани јавни увид - 
 

 

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 
1. УВОД 
 
Изради Измене и допуне плана детаљне регулације блока 51 у Новом Београду – прва фаза,  
градска општина Нови Београд (у даљем тексту: План) приступило се на основу Одлуке о 
изради Плана ("Службени лист града Београда", бр. 69/2017) (у даљем тексту: Одлука).  
 
2. ОБУХВАТ ПЛАНА 
 
У складу са Одлуком, оквирном границом Плана обухваћен је део територије градске 
општине Нови Београд - део блока између улица Нови аутопут, Нова 5, Нова 6 и Нова 7. 
Подручје обухваћено границом плана износи око 2,6 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; 
• расположиве катастарско топографске подлоге. 

 
Предложена граница Плана приказана је на свим графичким прилозима овог елабората. 
Шире окружење приказано је на графичком прилогу бр. 1: "Шира ситуација са границом 
обухвата". 
 
3. ПЛАНСКЕ УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 
 
Плански основ за израду Плана садржан је у: 
 

- Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе – Град Београд (целинe I-XIX) ("Службени лист града Београда", бр. 20/16 
и 97/16), (у даљем тексту ПГР Београда) и  

 
Према ПГР-у Београда у обухвату Плана планирана је следећа намена: 
 
� површине остале намене 

- мешовити градски центри у зони средње спратности (М5) 
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Слика 1. Извод из ПГР Београда / Графички прилог 2-4 - "Планиранa намена површина" са катастарском подлогом 

 
Извод из ПГР-а Београда је саставни део документације овог Елабората. 
 
4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

4.1. Постојећа планска документација 

 
На предметном подручју важи План детаљне регулације блока 51 у Новом Београду (прва 
фаза) ("Сл. лист града Београда" бр. 31/03). Измени и допуни овог плана, приступа се како 
би се извршило усклађивање планираних намена и урбанистичких параметара са ПГР 
Београда, као планом вишег реда. 
 
Извод из Плана детаљне регулације блока 51 у Новом Београду (прва фаза) ("Сл. лист града 
Београда" бр. 31/03) је саставни део документације овог Елабората. 
 
4.2. Постојеће коришћење земљишта 
 
У постојећем стању на простору, у обувату границе плана, налазе се комерцијални садржаји: 
(стовариште за продају дрвене грађе) шљункара, фабрика бетона, паркинг површина и др. 
 
Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр. 2: "Постојеће 
коришћење земљишта". 
 
4.3. Постојеће саобраћајне површине  
 
У постојећем стању предметни простор окружују следеће саобраћајнице: 
 

- Улица Нови аутопут (Бежанијска коса) 
- Улица Нова 6 и 
- Улица Нова 5 
- Улица Нова 7 

 
Са свих изведених саобраћајница могуће је приступити планираним садржајима унутар блока 
који је у оквиру предложене границе обухвата плана. 
 
Све поменуте саобраћајнице налазе се ван обухвата плана детаљне регулације али су од 
значаја за приступ у унутрашњост  предметног простора. 
 
Улица Нови аутопут, улица Нова 6 и Нова 5, су у постојећем стању у функцији и делимично 
су реализоване у складу са планом детаљне регулације који је на снази на овом подручју. 
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Улица Нова 7 није реализована на терену.  
 
Предметна локација је директно опслужена линијама аутобуског подсистема ЈГПП-а које 
саобраћају улицом Партизанске авијације. 
 
Паркирање возила корисника садржаја у оквиру предметног простора обавља се на 
расположивим уређеним отвореним паркинг површинама или унутар комплекса који се 
налазе у оквиру предложене границе Плана детаљне регулације. 
 
4.4. Постојеће површине за инфраструктурне објекте и комплексе  

 
Постојећа водоводна мрежа и објекти 
 
Предметна локација по свом висинском положају припада првој висинској зони снабдевања 
водом града Београд. Водом се снабдева из ППВ "Бежанија". У непосредном окружењу дуж 
улица Нови Аутопут (В1∅125mm, В1∅100mm) и Партизанске авијације (В1∅200mm) 
изграђена је водоводна мрежа. 
 
Постојећа канализациона мрежа и објекти 
 

Према важећем Генералном пројекту београдске канализације предметно подручје припада 
"Централном" канализационом систему, делу на коме се каналисање атмосферских и 
употребљених вода врши по сепарационом систему.  
Главни реципијент за употребљене воде је постојећи колектор ФБ80/135 cm у Улици 
Сурчински пут а кишних са целе територије блока 51 је колектор Бежанијска коса-река Сава 
200/200 cm у улици др Хуга Клајна, оба ван границе плана. Непосредни реципјент 
атмосферских вода са подручја целог блока 51 је планирани колектор Ø1200 mm у улици 
Сурчински пут (Идејни пројекат кишног колектора у улици Сурчински пут у делу блока 51 у 
Новом Београду, ''ИМ Пројект'', 2008. године). 

 
Постојећа електроенергетска мрежа и објекти 

 
У близини предметног Плана налази се: 

• постојећа трафостаница  ТС 220/110 kV и ТС 110/35 kV ''Београд 5'', која је уклопљена 
у мрежу 220 kV и 110 kV (надземним водовима); 

• подземни вод 110 kV, веза ТС 220/110 kV ''Београд 5'' - ТС 110/10 kV ''Блок 32''; 
• више подземних водова 35 kV. 

 
За потребе напајања постојећих потрошача електричном енергијом изграђенa је ТС 10/0,4 kV 
са одговарајућом мрежом водова 10 kV и 1 kV. Мрежа поменутих водова изграђена је 
подземно.  
 
Постојећа телекомуникациона мрежа и објекти 
 
Предметно подручје припада кабловском подручју аутоматске телефонске централе (АТЦ) 
"Бежанија". 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.  
 
Постојећа топловодна мрежа и објекти 
 
На предметном простору не постоји изведена топловодна мрежа и постројења. 
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Гасоводна мрежа и постројења 

 
Предметни простор припада гасном подручју мерно-регулационе станице (МРС) "Блок 51". На 
овом подручју изведена је и у фази експлоатације полиетиленска гасна мрежа притиска 
р=1÷4 бар  дуж улице Партизанске авијације, на коју су прикључени поједини потрошачи у 
суседним блоковима. 
 

4.5. Инжењерскогеолошки услови 
 
Морфолошки посматрано, простор ПДР-а припада Земунској лесној заравни са апсолутним 
котама терена од 85-110мнв. За овај терен је карактеристична појава благих “лесних 
брежуљака” (уздигнућа) и “лесних вртача” (депресија) димензија декаметарског реда 
величине, који показују пружање СЗ-ЈИ. Оваква оријентација облика, поред савремених 
егзодинамичких процеса, може се повезати са њиховом генезом.   
Геолошку грађу терена истражног простора чине лесне наслаге које се налазе у надизданској 
и изданској зони (лесоиди). Рецентне творевине, представљене различитим врстама насутог 
тла, налазе се на површини терена, а резултат су антропогене делатности. Ниво подземне 
воде је констатован у четвртом лесном хоризонту, односно у погребеној земљи која је покров 
четвртом лесном хоризонту (кота 79-80). Осциловање између изданске и надизданске зоне је 
у висини од око 2м и у директној је вези са годишњим добом и водостајем река. На теренима 
као што је Земунски лесни плато утицај атмосферских вода је врло значајан са аспекта 
расквашавања тла у условима допунског оптерећења од објекта и склоности материјала да 
под наведеним околностима изгуби структурну чврстоћу и изазове нагла слегања објекта. 
Простори лесне заравни изложени су деловању савремених геолошких процеса суфозије и 
слегања тла. Суфозија се јавља услед лаке растворљивости карбонатног везива, слабе 
отпорности средине на дејство воде и испирања ситних честица. За последицу има слегање 
терена и формирање тзв. “лесних вртача”. Слегање лесног тла је процес коме је изложен 
насељени део лесне заравни. До њега долази најчешће због преоптерећења тла 
(прекорачења дозвољене носивости) или промене влажности услед накнадног 
провлажавања.  
Сеизмичке карактеристике предметне зоне припадају VIII° MKS-64 скале, које је неопходно 
ускладити са  Еурокодом, за повратни период од 475 година. 
 
Према инжењерскогеолошкој рејонизацији дефинисаној за потребе ПГР-а Београда 
истражни простор припада Региону С који обухвата Земунску лесну зараван, односно 
инжењерскогеолошком рејону IС1.  
 
РЕЈОН IС1 – повољан терен за урбанизацију. Обухвата део лесне заравни изнад коте 85мнв. 
Са инжењерскогеолошког аспекта овакви терени оцењени су као најпогоднији за 
урбанизацију (становање, инфраструктура, саобраћај), без ограничења у коришћењу, а уз 
уважавање локалних инжењерскогеолошких карактеристика терена. 
Терен је изграђен од леса који је очуване примарне ситноцевасте и макропорозне структуре, 
врло деформабилан и неуједначено осетљив на допунско слегање у случајевима 
провлажавања. Пожељно је да објекти имају подруме јер се на тај начин смањује дебљина 
леса врло осетљивог на провлажавање испод темеља. Прикључци кућних инсталација на 
спољну мрежу морају бити флексибилни, како би се могла пратити прогнозирана слегања 
објеката. 
 
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).  
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

4.6. Стање животне средине  

 
Предметно подручје, као ни непосредна околина, нису покривени мрежом мерних места за 
континуирано праћење стања животне средине. С обзиром на удаљеност мерних места на 
којима се врше систематска или повремена контролa специфичних загађујућих материја, 
основних загађујућих материја као и контрола нивоа комуналне буке, подаци се не могу 
употребити за доношење суда  о стању животне средине.  

Према подацима из Еколошког атласа Београда индекс квалитета ваздуха предметног 
подручја је следећи: 

− AQI2 (сумпор-диоксид и чађ): AQI2 < 0,6 благо загађен,  

− AQI3 (сумпор-диоксид, чађ и азот-диоксид): 1 < AQI3 < 1,4 нездрав ваздух, 

− AQI4 (сумпор-диоксид, чађ, азот-диоксид и суспендоване честице): 2,0 < AQI4 < 2,5 
веома нездрав ваздух, 

− Концентрације суспендованих честица (PM, GVI 70 µг/м3) 90< PM <95, 

− Просечан број дана са концентрацијама чађи >GVI    50 < N < 100, 

− Количина аероседимента (GVI=200 mg/m2/дан)   200 < AS < 300, mg/m2/дан. 
 

На квалитет ваздуха утичу емисије основних загађујућих материја из стационарних извора и 
емисије специфичних загађујућих материја пореклом од издувних гасова моторних возила са 
ободних саобраћајница, као и са ауто-пута Београд-Загреб који се налази 250 m 
североисточно од предметне локације.  

На самом разматраном простору налази се комплекс за сепарацију и претовар шљунка и 
песка и паркинг исправних и хаварисаних грађевинских машина и камиона. Такође, у 
северном делу комплекса спонтано је формирано сметлиште ("дивља депонија"). Ове 
активности могу имати значајан утицај на квалитет животне средине овог простора, посебно 
квалитет ваздуха и земљишта. 

За овај План донето је Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Измена и допуна плана детаљне регулације блока 51 у Новом Београду, под 
бр. IX-03 350.14-27/17, дана 18.09.2017.године. 
 

4.7. Заштита културних добара 
 
Зона Новобеоградских блокова и Бежанијске косе представља савремену градску структуру, 
отворених блокова,  која се у континуитету изграђује од 60-их година XX века до данас. 
 

У границама Планског подручја нема културних добара или добара која уживају претходну 
заштиту. 
 
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:  
 

• регулације саобраћајница, приступи и начин паркирања на грађевинским парцелама; 
• с обзиром на досадашње коришћење предметног подручја, неопходно је пре будуће 

изградње и уређења простора, а након уклањања отпада који се налази на 
предметном простору, извршити испитивање загађености земљишта, а нарочито јер је  
на локацији планирана изградња објеката намењених становању, пословним и 
комерцијалним делатностима; 
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• извршити санацију, односно ремедијацију наведеног простора, у складу са одредбама 
Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", број 135/04, 36/09, 72/09 и  
43/11-Уставни суд), а на основу Пројекта санације и ремедијације, на који је 
прибављена сагласност надлежног министарства, у случају да се испитивањем 
загађености земљишта утврди његова контаминираност. 

 
6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

 
Циљеви израде Плана: 

• стварање планских услова за активирање локације у складу са потенцијалима;  
• дефинисање капацитета изградње у складу са планским основом и ограничењима у 

простору; 
• опремање земљишта саобраћајном и комуналном инфраструктуром; 
• дефинисање правила уређења и грађења предметног простора; 
• унапређење амбијента ширег подручја. 

 
7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 
 
7.1. Планирана намена површина 
 
Предложена намена површина је мешовити градски центри у зони средње спратности. 

Предложена планирана намена површина приказана је на графичком прилогу бр. 3: "Предлог 
планиране намене површина". 
 
7.1.1. Површине јавне намене 
  

Саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом 
 
Концепт уличне мреже заснива се на Плану генералне регулације грађевинског подручја 
седишта јединице локалне самоуправе - град Београд ("Службени града Београда", бр. 20/16, 
97/16) и Генералном урбанистичком плану Београда ("Службени лист града Београда" бр. 
11/16). 
 
Све саобраћајнице које окружују предметни простор дате су илустративно из Плана детаљне 
регулације блока 51 у Новом Београду, прва фаза ("Службени лист града Београда", бр. 
31/03) 
 
Улицe Нова 5, Нова 6 и Нови аутопут (Бежанијска коса), планиране су са регулацијом од 8,5 
m у оквиру које је коловоз ширине 5,5 m и обострани тротоари ширине 2x1,5 m. 
Улица Нова 7 планирана је са регулацијом од 11,4 m у оквиру које је коловоз ширине 6 m, 
тротоар ширине 1,5 m који се налази уз границу предметног плана, подужни паркинг ширине 
2,5 m и разделни зелени појас између поменутог паркинга у улици Нова 7 и тротоара у улици 
Партизанске авијације ширине 1,4 m. 
 
Развој јавног градског превоза путника овог простора планираће се у складу са развојним 
плановима Секретаријата за јавни превоз, а доминантну улогу у опслузи имаће и даље 
аутобуски подсистем јавног превоза. 
 
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", бр. 11/16, 97/16).  
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Планирана водоводна мрежа и објекти 

 
За уредно снабдевање водом предметног подручја, потребно је у границама плана: 

- постојећу водоводну мрежу нестандарних димензија реконтруисати у складу са важећим 

стандардима и прописима Београдског водовода на пречник мин. ∅150 mm, 
- постојећу водоводну мрежу ускладити са саобраћајним решењем и планираним наменама 

и по потреби локално је изместити у јавну површину, 
- за потребе нових корисника планирати изградњу водоводне мреже и повезати је са 

постојећом у прстенаст систем. 
 
Планирана канализациона мрежа и објекти 
 
Концепт одвођења атмосферских и употребљених вода са предметног подручја дефинисан је 
Планом детаљне регулације блока 51 у Новом Београду (прва фаза) („Службени лист града 
Београда“, бр. 31/03). Техничко решење одвођења атмосферских и употребљених вода 
диктирају правци постојеће и планиране канализације, која је усмерена према колекторима у 
улици Сурчински пут. Да би атмосферске воде могле да се одведу са предметне локације до 
главног реципијента, потребно је изградити непосредни реципијент - кишни колектор Ø1200 
мм у улици Сурчински пут. 
За потребе одвођења употребљених и атмосферских вода планира се изградња недостајуће 
кишне и фекалне канализације са везом на одговарајуће колекторе у Улици Сурчински пут. 
 
 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.  
 
Планирана 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.  
 
Планирана топловодна мрежа 

 
Према  Плану детаљне регулације блока 51 у Новом Београду (I фаза) ("Службени лист града 
Београда", бр.31/03), планирана је изградња топловодне мреже у свим ободним 
саобраћајницама чиме би се стекли услови за прикључење на систем даљинског грејања и 
осталих потрошача на предметом простору. 

 

Гасоводна мрежа и постројења 
 
Предметни простор могуће је у потпуности гасификовати прикључењем на наведену 
постојећу полиетилeнску нископритисну (р=1÷4 бар) гасну мрежу, изградњом планиране 
гасоводне мреже, а према Плану детаљне регулације блока 51 у Новом Београду (I фаза) 
("Службени лист града Београда",бр.31/03). 
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7.1.2. Површине остале намене 
 
У оквиру границе Плана планирана је зона мешовитих градских центара у зони средње 
спратности (М5). 

 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ МЕШОВИТИХ ГРАДСКИХ ЦЕНТАРА У 
ЗОНИ СРЕДЊЕ СПРАТНОСТИ  (М5) 

основна намена површина • мешовити градски центар 
• мешовити градски центри подразумевају комбинацију 

комерцијалних садржаја са становањем у односу становање : 
пословање 0 - 80% : 20% - 100% 

• у приземљу планиранираних објекта обавезни су комерцијални 
садржаји 

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

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

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

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

индекс изграђености 
парцеле 

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

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

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

меродавно је растојање између грађевинских линија 

услови за слободне и зелене 

површине 

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

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

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

минимални степен 
опремљености комуналном 
инфраструктуром  

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

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

 
 
 
 
7.3. Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране БРГП 
 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
постојеће 

(ha) 
% 

планирано 
(ha) 

% 

мешовити градски центри 2.6 100 2.6 100 

УКУПНО 2.6 100 2.6 100 

 
 
 
 
 
 



12 
 

  
ПОСТОЈЕћЕ 

(оријентационо) 

УКУПНО 

ПЛАНИРАНО 
(пост.+ново) 

(оријентационо) 

површина плана 2.6 ha 

БРГП мешовитог градског центра -  50000m2 

БРГП укупно - 50000 m2 

бр. станова 
 

500 

бр. становника - 1450 

бр. локала - 125 

бр. запослених - 365 

Табела процењене планиране БРГП     
 
 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПЛАН ВИШЕГ РЕДА 

Намена Зона 

"З"            

макс. индекс 
заузетости 
парцеле 

"Н" макс. 
висина 

мин. % 
зелених 

површина 

"З"                                      

макс. индекс 
заузетости 
парцеле 

"С" макс. 
спратност / "Н" 
макс. висина 

мин. % 
зелених  

површина 

мешовити градски 
центар 

М5 60% 19m 40 60% 
П+4+Пк/Пс 
19m 

40 

Табела предложених основних урбанистичких параметара и параметара ПГРа 

 
У фази Нацрта плана прецизно ће се одредити урбанистички параметри и планирани 
капацитети изградње. 
 
 
8. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 
Очекивани ефекти планирања су: 
- активација запуштеног блока и његова пренамена у становање са комерцијално 

пословним садржајима у приземљима објеката, 
- повећање нивоа атрактивности ширег подручја, 
- повећање броја становника, 
- повећање броја радних места, 
- реконструкција саобраћајница и инфраструктурне мреже, 
- потпуна урбо-економска обнова, реконструкција и трансформација предметног подручја 

коју покреће нова изградња на овом подручју. 
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Саставни део Елабората за рани јавни увид су и: 
 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ  

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

 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

1. Одлука о изради Плана  
2. Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину 
3. Извод из ПГР грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град 

Београд (целине I – XIX) 
4. Извод из План детаљне регулације блока 51 у Новом Београду (прва фаза) ("Сл. лист 

града Београда" бр. 31/03). 
5. Подаци о постојећој планској документацији 

 
 
 


