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ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА 
ДОБАНОВЦИ, ГРАДСКA ОПШТИНА СУРЧИН 

ЗА БЛОКОВЕ В10 И В14 
 

- Eлаборат за рани јавни увид – 
 
 

 

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 
 

 
1. УВОД 
  
Изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Добановци, Градска општина 
Сурчин за блокове В10 и В14 (у даљем тексту: Измена и допуна Плана) приступило се на 
основу Одлуке о изради Измене и допуне плана генералне регулације насеља Добановци, 
Градска општина Сурчин за блокове В10 и В14 ("Службени лист града Београда", бр. 36/17) (у 
даљем тексту: Одлука) коју је Скупштина града Београда донела на седници одржаној 
15.06.2017. године.  
Иницијативу за израду Плана покренуо је Инвеститор "АТЛ Управљање некретнинама“, д.о.о. 
из Београда у циљу рационалнијег искоришћења просторних ресурса и постојећих 
саобраћајних површина, као и реализације планираних садржаја.  
 
2. ГРАНИЦА И ОБУХВАТ ПЛАНА 
  
Границом Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Добановци, Градска општина 
Сурчин за блокове В10 и В14, обухваћени су блокови В10 и В14 преиспитаног Плана 
генералне регулације насеља Добановци, општина Сурчин ("Службени лист града Београда", 
бр.63/15), обухвата и део канала Земун – Добановци – који се протеже уз границу 
предметних блокова, као и ободне саобраћајнице: СI-По-1 са источне стране, планирану 
саобраћајницу дуж канала Земун – Добановци са јужне стране и постојећу саобраћајницу дуж 
границе ПГР-а насеља Добановци, са северозападне стране.  
Границом ових Измена и допуна плана обухваћене су следеће катастарске парцеле, све К.О. 
Добановци:  
Целе К.П: 6027, 4633, 4630, 4629, 4628, 4627, 4626, 4625; 
Делови К.П: 6036/1, 6030/1, 4615/3, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621/1, 4622/1, 4623, 
4624/2. 
 
Оквирна површина обухвата плана износи око 10,5 ha.  
Коначна граница Измена и допуна ПГР-а ће бити дефинисана приликом израде и 
верификације нацрта плана.  
 
3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
  
3.1. Правни основ  
– Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14);  
– Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС”, број 64/15);  
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– Одлука о изради Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Добановци, Градска 
општина Сурчин („Службени лист Града Београда”, број 36/17).  
 
 
3.2. Плански основ  
– Просторни план за део градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, број 
10/12).  
 
3.3. Подаци о геодетским и геолошким подлогама  
 
За израду Елабората за Рани јавни увид коришћене су следеће карте:  
- ортофото снимак  
- дигитална топографска карта  
Предложена граница Плана приказана је на свим графичким прилозима овог Елабората.  
 
4. ПЛАНСКЕ УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНА ШИРЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ И ПЛАНОВА 
КОНТАКТНОГ ПОДРУЧЈА 
  
Плански основ за израду Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Добановци, 
Градска општина Сурчин за блокове В10 и В14, садржан је у плану вишег реда, а то је 
Просторни план за део градске општине Сурчин ("Сл. лист града Београда", број 
10/12).  
 
Општи циљеви просторног развоја  
Општи циљ израде Просторног плана јесте дефинисање планског основа за организацију, 
коришћење, уређење и заштиту простора општине Сурчин, који треба да доведе до 
организованог активирања просторних потенцијала Општине и усмеравања даљег 
просторног развоја.  
Циљеви израде Просторног плана:  
- планско коришћење грађевинског, пољопривредног, шумског и водног земљишта, као и  
заустављање бесправне изградње стамбених, привредних и других објеката;  
- успостављање ефикасне и одрживе саобраћајне инфраструктуре на локалном нивоу и њено 
прикључење на мреже регионалног и националног значаја.  
 
Насеља са 5.000 – 10.000 становника – Добановци и Јаково  
- Један од основних циљева везаних за становништво у смислу привредних делатности је: 
обука ради запошљавања расположиве радне снаге у постојећим и будућим привредним 
зонама у складу са предвиђеним економским активностима. 
 
Просторни развој привредних зона 
На територији општине Сурчин наставиће да функционишу, да се развијају и да јачају 
привредне, културне и друге везе између насеља према следећем хијарархијском и 
организационо-функционалном нивоу: 
1. мрежа насеља целокупне територије општине Сурчин, која се првенствено везује за 
Београд, али и повезује и уклапа у мрежу насеља и центара на ширем простору; 
2. Сурчин, као општински центар; 
3. Добановци, као значајнији привредни центар општине. 
Привредни развој, поред аеродромског комплекса са пистом и пратећим објектима као 
најмаркантнијој просторно-привредној целини, издваја се привредно-индустријска зона 
Сурчин – Добановци оформљена дуж регионалне саобраћајнице и на стецишту овог друмског 
правца и железничке пруге. 
Привредни развој се усмерава у следеће зоне и комплексе: 
– привредна зона Сурчин–Добановци која располаже највећим просторно-развојним 
потенцијалом за усмеравање размештаја индустрије и других капацитета различите 
привредне оријентације, те слободним површинама у централном делу зоне између 
комплекса у реперном северном („Interjug”, „ИМТ – ремонтни центар”, део „Планума”) и 
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јужном делу зоне („Центропроизвод”, Pepsi-Cola, „НЕЛТ”, део „Планума” бензинска станица и 
други капацитети), уз развој РТЦ на стецишту ауто-пута и обилазнице; 
– северозападна привредна зона Добановци, изузетних просторних могућности у ширим 
регионалним оквирима, састављена из неколико целина/зона/комплекса: 
Привредне зоне обухватају врло широк спектар привредних делатности и дозвољава се 
формирање комплекса одређене привредне делатности као што су индустријска зона, 
производни и грађевински погони, специјализовани трговински центри, робно-транспортни 
центри (РТЦ) и сл. који могу али не морају бити технолошки повезани. 
Нове привредне зоне могу бити организоване и као савремене просторне форме за 
ункционисање привреде као нпр. привредни/индустријски паркови. Реч је о инфраструктурно 
опремљеним просторима у оквиру којих су формирани погодни модули парцела различите 
величине са могућношћу укрупњавања и просторног преобликовања. 
 
Правила за паркирање возила  
Паркирање возила решавати уз објекте на припадајућим парцелама, према захтевима који 
проистичу из намене објеката, а у складу са важећим стандардима и нормативима. 
У зависности од технолошког процеса у оквиру комплекса потребно је планирати 
претоварно– манипулативне површине и паркинг површине за теретна возила. 
 
Зелене површине  
Минимални проценат озелењених површина у комплексу је 30%. У оквиру комплекса 
предвидети подизање појасева заштитног зеленила (компактни засади листопадне и 
четинарске вегетације). Минималне ширине појаса заштитног зеленила за производне 
комплексе су: 
– 2.00 m од бочних и задње границе парцеле, и 
– 6.00 m према саобраћајници. 
Сва неопходна заштитна одстојања – од суседа, појасеви санитарне заштите и др. морају се 
стварити унутар саме парцеле. 
 
Положај објекта на парцели  
Положај објекта на парцели дефинише се грађевинском линијом у доносу на регулациону 
линију, бочне границе парцеле и задњу границу парцеле.  
Грађевинска линија је обавезујућа када се објекат мора поставити на њу, док у осталим 
случајевима грађевинска линија даје максималну границу градње, тј. границу до које је 
дозвољено постављање објекта.  
На једној грађевинској парцели дозвољна је изградња једног или више објеката у зависности 
од намене и типологије градње.  
Правила за позиционирање објеката на парцели (минимално растојање грађевинске од 
регулационе линије, минимална удаљења од граница парцеле, минимална међусобна 
растојања објеката и др.) планом су дефинисана за сваку појединачну намену у складу са 
типологијом градње.  
 
Правила за нове објекте  
Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије за објекте комплекса је 5 m 
од регулације саобраћајнице (у простору између регулационе и грађевинске линије може се 
поставити само портирница – информациони и контролни пункт комплекса). Минимално 
растојање од бочних и задње границе парцеле је 1/2 висине вишег објекта, а не мање од 5 
m, уз обавезу садње најмање једног дрвореда.  
Међусобно растојање између објеката је минимално 1/3 висине вишег објекта, али не мање 
од 4 m. 
 
Правила за архитектонско обликовање објеката  
Објекти су најчешће слободностојећи, груписани на различите начине у јединствени 
омерцијално-пословни или производни комплекс. 
Комплекси у привредним зонама треба да буду тако организовани, да су комерцијални 
објекти, административна или управна зграда или садржаји којима приступају посетиоци 
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(изложбени салони, продајни простори и сл.), позиционирани према јавној површини (улици), 
а производни објекти (производне хале, магацини, складишта и сл.) у залеђу парцеле.  
Правила за посебне објекте у комплексима Дозвољава се изградња посебних објеката који се 
неурачунавају у корисну БРГП, као што су инфраструктурни – фабрички димњаци, 
ветрењаче, водоводни торњеви, рекламни стубови, и др. Посебни објекти морају бити 
позиционирани на парцели (комплексу) у оквиру грађевинских линија. Дозвољена висина за 
рекламне стубове је 30 m, а за инфраструктурне објекте се утврђује изузетно и већа висина, 
према технолошким потребама. За изградњу ових објеката неопходно је прибавити мишљење 
и сагласност институција надлежних за безбедност ваздушног саобраћаја. Овакви посебни 
објекти се постављају тако да не представљају опасност по безбедност и да не ометају 
значајно сагледљивост објеката. 
На грађевинским парцелама уз пословне, производне и комуналне објекте у стамбеном ткиву 
или у производним зонама могу да се граде помоћни објекти и то: гараже, оставе, 
портирнице настрешнице, тремови и слично, који могу појединачно бити корисне површине 
до 30 m². 
Висинска регулација Максимална спратност комерцијално-пословних објеката у комплексу је 
П+3. 
Максимална висина привредних објеката је 16 m. Ово ограничење се не односи на 
технолошке и посебне објекте комплекса (чија се површина не урачунава у корисну БРГП: 
димњаци, торњеви и сл.). 
Складиштење материјала и робе на отвореном делу парцеле не сме бити организовано у делу 

парцеле премајавној површини (улици), већ мора бити визуелно заклоњено објектима или 

зеленилом. 

 
Правила парцелације  
Дозвољена је изградња већег броја објеката на јединственој парцели комплекса. За 
комерцијалне, пословне и привредне комплексе дефинисана је минимална величина парцеле 
(комплекса) и ширина фронта према улици: 
– минимална величина парцеле = 2000 m² 
– минимална ширина парцеле = 30,00 m 
Уколико грађевинска парцела нема директан приступ на саобраћајницу, може имати колски 
прилаз са друге парцеле (сукориснички) који је минималне ширине 3,50 m. 
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5. СТЕЧЕНЕ УРБАНИСТИЧКЕ ОБАВЕЗЕ - ВАЖЕЋИ ПЛАН - ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ДОБАНОВЦИ, ГО СУРЧИН 
 
У складу са поделом дефинисаном постојећим Планом генералне регулације насеља 
Добановци, ГО Сурчин ("Сл. лист града Београда", број 63/15), Простор обухваћен границом 
плана подељен је на 3 (три) целине:  
- целина „А – Насеље”  
- целина „Б – Ауто-пут – југ”  
- целина „В – Ауто-пут – север” 
 
 

 
 
 
Предложеним Изменама и допунама плана су обухваћени блокови који се налазе 
унутар целине В – Ауто-пут – север”  
 
Целина „В – Ауто-пут – север” захвата део грађевинског подручја северно од аутопута уз 
Државни пут IIБ реда 319 (стари назив Регионални пут Р267). 
Целина „В” није подељена у потцелине и зоне. Намена целине „В” је привредна делатност. 
Целина „В“ обухвата блокове од В1 – В15 и блокови су подељени у две групе, које раздваја 
саобраћајница СI-По-1.  
Блокови В10 и В14 – који су предмет Измене и допуне Плана, налазе се западно од поменуте 
саобраћајнице. Са јужне стране су ограничени каналом Земун-Добановци, а са северо-
западне стране границом катастарске општине, односно границом важећег Плана. 
Обухват границе Измене и допуне плана припада зони „В” – привредна делатност. 
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Намена површина 
 

 
Планирана намена површина (извод из ПГР насеља Добановци)  
 
5.1. Површине јавних намена  
 
Постојеће саобраћајне површине  
Насеље Добановци има повољан саобраћајни положај јер се налази у близини важних 
саобраћајних праваца. Планирано решење саобраћаја насеља Добановци у највећој мери 
заснива се на постојећој уличној мрежи.  
Постојећа улична матрица насеља базира се на саобраћајној осовини југоисток-северозапад, 
т.ј. на Државном путу IIБ реда 319 (стари назив Регионални пут Р267), у чији састав улазе 
улице Угриновачка и Маршала Тита, Планом дефинисане као саобраћајница С.I.По-1. 
Овом саобраћајницом остварена је на северу насеља веза са Државним путем IА реда А3 (ДП 
I реда - магистрални пут М-1) и даље према насељима Угриновци и Батајници, а на 
југоистоку са Државним путем IА реда А1, (ДП I реда – магистрални пут М-22 Суботица - 
Нови Сад –Београд). 
Планирану саобраћајну мрежу формирају постојеће и новопланиране саобраћајнице, 
категорисане у 3 (три) ранга: 
– саобраћајнице I. реда (С.I), 
– саобраћајнице II. реда (С.II), 
– саобраћајнице III. реда – стамбене и сервисне улице. 
Све постојеће саобраћајнице означене су са префиксом „По”, а планиране са „Пл”. 
 
Саобраћајнице I реда (С.I)  
За функцију саобраћајнице транзитног ранга са најинтензивнијим саобраћајем у оквиру 
простора обухваћеног границом плана, као и улазно-излазних праваца планиране су 
саобраћајницe I реда.  
Овом рангу саобраћајница припада и постојећа саобраћајница С.I.По-1.   
Регулација саобраћајница I. реда дефинисана је на укупно 25,0 m и чине је: 
– тротоар 2,50 m 
– зелени појас 6,50 m 
– коловоз 7,00 m 
– зелени појас 6,50 m 
– тротоар 2,50 m 
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Саобраћајнице III реда 
Регулација планираних саобраћајница III реда дефинисана је на укупно 12,0 m и чине је:  
У категорију саобраћајница III реда сврстане су стамбене улице у потцелинама намењеним за 
становање и саобраћајнице у привредним и комецијалним зонама. Овом рангу саобраћајница 
припадају планиране саобраћајнице 84 и 85. 
– тротоар 1,50 m;  
– зелени појас 1,00 m (1,50 m у зонама становања);  
– коловоз 7,00 m (6,00 m у зонама становања);  
– зелени појас 1,00 m (1,50 m у зонама становања);  
– тротоар 1,50 m. 
 
 

 
Регулационо решење (извод из ПГР насеља Добановци)  
 
Услови за изградњу саобраћајних површина  
Регулациона ширина саобраћајница представља константу Плана. Унутар утврђеног профила 
могуће су функционалне прерасподеле простора у зависности од утврђеног режима 
саобраћаја и начина материјализације, што је могуће дефинисати у поступку спровођења 
Плана, кроз детаљније нивое разраде израдом урбанистичких пројеката и техничке 
документације. Трасе планираних и постојећих саобраћајница које ће се реконструисати у 
ситуационом и нивелационом плану прилагодити терену и постојећим саобраћајницама. 
Нивелационо решење новопланираних саобраћајница одредити на основу детаљног 
геодетског снимка терена и ускладити са већ изграђеном физичком структуром.  
Коловозну конструкцију планираних саобраћајница и саобраћајних површина предвиђених за 
реконструкцију утврдити сходно рангу саобраћајнице, оптерећењу, као и структури возила 
која ће се њоме кретати, у складу са важећим прописима. Коловозни застор треба да је у 
функцији садржаја попречног профила саобраћајнице, подужних и попречних нагиба, као и 
начина одводњавања. Површинску обраду тротоара планиранти са завршном обрадом 
прилагођеној пешачким кретањима и меродавном оптерећењу (асфалт бетон или 
префабриковани елементи). Пешачке прелазе изводити у складу са Правилником о 
техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава 
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени 
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гласник РС”, број 22/15). Елементе застора (поплочавања), као и евентуалних засада у 
оквиру регулације саобраћајница, ускладити са њиховом функцијом.  
Радијуси кривина регулације у раскрсницама планираних саобраћајница I. и II. реда реда 
износе 12,0 m. Радијуси кривина регулације у раскрсницама планираних саобраћајница III. 
реда у привредним и комерцијалним зонама износе 12,0 m, а у зонама планираним за 
становање 9,0 m.  
Регулација постојећих саобраћајница I. реда се не мења и дефинисана је на постојећој 
граници катастарске парцеле улице. Ширина регулације постојећих улица је од 20,0 m до 
32,5 m. Планираном реконструкцијом улица Угриновачке, Маршала Тита, Земунска, Ивe Лоле 
Рибара, Партизанске и Ловачке потребно је формирати планирани профил саобраћајнице 
кога чине:  
– тротоар 1,50 m  
– зелени појас остатак простора (5.00 m до 10,0 m)  
– коловоз 7,00 m  
– зелени појас остатак простора (5,00 m до 10,0 m)  
– тротоар 1,50 m 
 
Водене површине 
Предметни простор се налази у непосредној близини значајних мелиорационих канала. 
Мелиорациони канали који се налазе на сливном подручју предметног Плана генералне 
регулације су: део канала Галовица са припадајућим притокама, Жабарски канал са 
припадајућим притокама, канал Земун–Добановци са припадајућим притокама и притоке 
канала Велики Бегеј. Канал Велики Бегеј (Угриновачки канал) је лева притока главног канала 
слива – Галовица. 
Воде се из канала Галовица препумпавају у реку Саву. 
Канали су у земљаном материјалу, трапезног попречног пресека, са нагибима косина од 1:1,5 
и различитим димензијама ширина у дну канала. Планска и техничка документација подлеже 
одредбама Закона о водама („Службени гласник РС”, број 30/10), с тим да се испуне сви 
технички услови и нормативи за планиране радове као и дати водни услови. 
Код премошћавања, односно укрштања или за евакуацију атмосферских дренажних и 
третираних вода планира се реконструкција канала која обухавата: 
– Изградњу или реконструкцију нових пропуста (мостова). 
Код канала Велики Бегеј (Угриновачки канал), Жабарског канала, канала Галовица и канала 
Земун – Добановци планира се очување пројектованог протицајног профила. 
Све објекте треба удаљити мин. 5,0 m од ивице водног земљишта канала. У случају да се уз 
канал налази саобраћајница, она може послужити за одржавање канала. 
Евакуација атмосферских вода планира се системом канала до реципијента – мелиорационог 
канала. У реципијент се могу, без третмана, испустити само незагађене воде. За загађене 
воде обавезно се мора планирати одговарајући третман, како би се спречило загађење 
површинских и подземних вода. 
 
5.2. Површине осталe наменe  
 
У оквиру границе Измена и допуна плана предвиђене су следеће површине остале намене:  
– привредне делатности. 
 
Привредне делатности 
Привредни објекти су намењени за разноврсне привредне делатности: индустријска и 
занатска производња, објекти саобраћајне привреде, складишта, продајни објекти, 
дистрибутивни центри и др. Привредне делатности су организоване у привредним зонама. 
 
Површине за привредне делатности  
Привредне делатности планиране су у оквиру потцелина „А.2” – привредни комплекс –запад, 
„А.3”– привредни комплекс – исток, „А.4” – привредни комплекс – југ (зона А.4.1), „Б.2” – 
привредни комплекс, као и у целини „В – Аутопут - север”. 
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Општа правила за парцелацију и препарцелацију у блоку и промена границе 
постојећих катастарских парцела  
 
Могућа је трансформација блока парцелацијом и препарцелацијом постојећих катастарских 
парцела и променом границе постојећих катастарских парцела.  
При формирању грађевинских парцела неопходно је максимално уважити постојеће 
катастарске парцеле. Површину и облик грађевинске парцеле одредити тако да омогућава 
изградњу објекта у складу са решењима из Плана, правилима грађења и техничким 
прописима.  
Услови за формирање грађевинских парцела дефинисани су правилима грађења за поједине 
зоне са истим правилима грађења.  
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5.2.1. Инфраструктурна мрежа и објекти  
 
Водоводна мрежа и објекти  
Предметна територија овог Плана генералне регулације припада првој висинској зони 
снабдевања Београда водом. Снабдевање водом потрошача на левој обали Саве и ово 
конкретно подручје врши се из постројења ППВ „Бежанија”. Допремање воде примарним 
системом леве обале Саве врши се постојећим цевоводима O 1000 – O 500 mm дуж 
Новосадског пута (М – 22) до насеља Батајница. Са друге стране изграђен је цевовод O 700 
mm Сурчинском, односно Војвођанском улицом од ЦС „Бежанија” (ППВ Бежанија) до насеља 
Сурчин.  
 
Канализациона мрежа и објекти  
На предметном простору и шире није изграђена градска канализација, што значи да није 
могуће извршити прикључење ниједне локације на градску канализациону мрежу.  
Атмосферске воде насеља усмеравају се на постојећи систем отворене каналске мреже путем 
постојећих путних канала изграђених дуж путева.  
Постојећи објекти на предметном простору одвођење употребљених, санитарних вода 
решавају путем септичких јама, интерно. Постоје интерни изливи у канале, фекални O 300 
mm и кишни O 500 mm.  
 
Електроенергетска мрежа и објекти  
На простору обухваћеном границом Плана постоје објекти нивоа 35 kV:  
– трафостаница ТС 35/10 kV „Добановци”  
– водови 35 kV, надземни и подземни.  
Надземни вод 35 kV је у функцији снабдевања и повезивања трафостанице ТС 35/10 kV 
„Добановци” са трафостаницом 110/35 kV „Београд 9” и наставак према трафостаници ТС 
35/10 kV „Угриновци”.  
Траса надземног вода 35 kV пресеца део постојећег грађевинског подручја правцем 
југоисток-северозапад.  
 
Телекомуникациона мрежа и објекти  
Предметно подручје, који се обрађује овим планским документом, припада подручној 
аутоматској телефонској централи (АТЦ) „Добановци”. Дистрибутивна телекомуникациона 
мрежа изведена је кабловима постављеним слободно у земљу или у телекомуникациону 
канализацију, а претплатници су преко спољашњих односно унутрашњих извода повезани са 
дистрибутивном мрежом.  
 
Водопривреда  
У складу са одредбама Закона о водама („Службени гласник РС”, број 30/10) уређује се прави 
статус вода, управљање водним објектима и водном заштитом.  
План генералне регулације насеља Добановци у својим границама усаглашава се са 
решењима из просторног плана општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, број 
10/12) и Водопривредном основом Србије („Службени гласник РС”, број 11/02).  
За потребе уређења територије плана генералне регулације насеља Добановци планирани су 
сви неопходни земљани хидротехнички радови у погледу уређења водотока, заштита од 
штетног дејства вода, уређења и коришћења вода и заштита вода од загађења, са 
обезбеђеном мелиорационо-дренажном функцијом постојећих канала. Предметни простор 
обухвата подручје  значајних мелиорационих канала. Одводњавање је решено преко 
отворене каналске мреже до главних одводних канала појединих сливних површина. 
Мелиорациони канали који се налазе на сливном подручју планираног комплекса су Велики 
Бегеј (Угриновачки канал), канал Земун - Добановци са притокама и канал Галовица, који 
представљају главни реципијент за каналску мрежу.  
Воде се из канала Галовица препумпавају у приобаљу леве обале реке Саве. Главни одводни 
канал на подручју насеља Добановци је канал Галовица. Подручје на коме се налазе канали 
који су укинути планиране су комерцијалне и привредне делатности, а делом пољопривреда, 
ратарство и сточарство. Осовине водова се планирају на удаљењу мин. 5,0 m од горње ивице 
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пројектованог профила, где су трасе паралелне коритима мелиорационих канала. Обавеза 
инвеститора је да прикључи све отпадне воде на јавну градску канализацију, чим се створе 
технички услови након изградње „Батајничког” канализационог система.  
 
Инжењерско-геолошке карактеристике терена  
У геоморфолошком погледу територија Добановаца је изразито сложена са доста 
контрастности. Истражни простор обухвата део простране сремске лесне заравни и чини 
наставaк Земунског лесног платоа. Апсолутне коте у оквиру истражног простора варирају од 
77,0 до 90,50 m н.в.  
Карактеристична је појава благих „лесних брежуљака” (уздигнућа) и „лесних вртача” 
(депресија) димензија декаметарског реда величине (дужина и ширина). Благи „брежуљци” и 
депресије показују пружање СЗ-ЈИ. Оваква оријентација облика, поред савремених 
егзодинамичких процеса, може се повезати са њиховом генезом.  
Условно Повољни терени обухватају реоне: II C-2 и IIC3.  
Реон IIС-2 – обухвата делове лесне заравни од коте 77,5 до 85,0 95 m н.в. (лесоиди). То су 
терени са нивоом подземне воде од 1 до 3 m.  
Реон IIС-3 – обухвата делове лесне заравни од коте 72,0 до коте 77,5 m н.в. Ниво подземне 
воде је на дубини од 1 до 2 m. Висок ниво подземних вода (73–73.5 m н.в. краткотрајно скоро 
и до коте 74 m н.в.) условљава израду објеката без подрумских просторија. Објекте треба 
нивелационо тако поставити да им кота најнижег пода буде изнад коте 74 m н.в. Висок ниво 
подземних вода ствара неповољне услове при извођењу ископа дубљих од 1.0 m и 
условљава потпуну заштиту објката од подземних вода током експлоатације.  
При пројектовању треба узети у обзир и могућу појаву локалне агресивности подземних вода 
према бетону. Грађевински објекти мале спратности, до П + 2 могу се темељити на унакрсно 
повезаним темељним тракама и темељним плочама. Објекте велике спратности (веће од 
П+5) треба темељити применом шипова веће дужине. Анализа гранулометријског састава 
пескова фације речних токова (на дубини 6–14 m) указује да са становишта само: 
гранулометријског састава, засићености водом и збијености, постоје услови за 
манифестовање појаве ликвефакције. Да би до ње стварно и дошло потребна је и 
одговарајућа снажна сеизмичка побуда. Простор који припада микрозони недовољ- но је 
истражен, тако да је за више нивое пројектовања потребно извести додатна детаљна 
истраживања терена.  
– При планирању саобраћајница, геотехничке средине ангажоване као подтло добро се 
сабијају, CBR=4-5%. Дебљина коловозне конструкције и збијеност носећих слојева, у 
зависности од планираног саобраћајног оптерећења, мора испоштовати регулативу путарских 
прописа. Сви радови морају бити у складу са општим техничким условима дефинисани 
стандардом ЈУС У.Е1.010. Контролу збијености вршити у складу са стандардом ЈУС У.Б1.046.  
Неопходно је обезбедити брзо површинско одводњавање саобраћајница, манипулативних 
површина и паркинг простора јер би допунско квашење подтла водом изазвало деформације.  
У даљој фази планирања и пројектовања неопходно је извести детаљна геолошка 
истраживања за сваки новопланирани објекат а све у складу са Законом о геолошким 
истраживањима („Службени гласник РС”, број 44/95). и Правилником о потребном степену 
изучености инжењерскогеолошких својстава терена за потребе планирања пројектовања и 
грађења („Службени гласник РС”, број 51/96).  
 
Заштита културног наслеђа  
У оквиру, као ни у близини, границе Измене и допуне плана  нису евидентирана културна 
добра која уживају статус претходне заштите.  
 
6. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  
 
Целина „В – Ауто-пут – север” захвата део грађевинског подручја северно од аутопута уз 
Државни пут IIБ реда 319 (стари назив Регионални пут Р267) у чији састав улазе улице 
Угриновачка и Маршала Тита, Планом дефинисане као саобраћајница С.I.По-1. 
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Блокови В10 и В14 – који су предмет Измене и допуне Плана, налазе се западно од поменуте 
саобраћајнице. Са јужне стране су ограничени каналом Земун-Добановци, а са северо-
западне стране границом катастарске општине, односно границом важећег Плана.  
Основна, а у једно и једина планирана намена у овој целини је привредне делатности.  
Зону обухваћену границом Измене и допуне плана карактерише неповољан распоред 
саобраћајница III реда – које не омогућавају рационално коришћење грађевинског 
земљишта.  
 
У широј зони, у односу на зону обухваћену Изменом и допуном плана, постоји несклад између 
исказане заинтересованости потенцијалних инвеститора и понуде инфраструктурне 
опремљених зона/локалитета за смештај малих и средњих преузећа. 
Привредна зона северно од ауто-пута (потес Пустара) између добановачке петље и 
железничке пруге, само је делимично активирана дуж саобраћајнице ка Угриновцима. 
 
 

 
 
Стање животне средине  
У складу са Мишљењем Секретаријата за заштиту животне средине и у складу са одредбама 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 
88/10), решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину 
донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-
8/2017 од 25.04.2017. године.  
 
7. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА  
 
Основни циљ израде предметне Измене и допуне Плана је преиспитивање планираних 
намена, планираних траса јавних саобраћајних површина у циљу оптималног искоришћења 
могућности предметне локације и рационалнијег коришћења земљишта, у оквиру границе 
Измене и допуне плана, стварање могућности за завршетак постојећег комплекса у изградњи, 
као и могућности за будућу изградњу. 
Остали циљеви:  
- дефинисање јавног интереса;  
- стварање планских могућности за унапређење коришћења постојећих и изградњу нових 
садржаја;  
- обезебеђивање капацитета техничке инфраструктуре за постојећу и планирану изградњу;  
- преиспитивање и усклађивање планираних намена и дефинисаних урбанистичких 
параметара на предметном подручју, у складу са планским основом;  
- дефинисање правила уређења простора и правила грађења;  
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- дефинисање правила препарцелације;  
- очување и побољшање услова животне средине.  
 
8. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА  
 
8.1. Планирана намена површина  
Планиране намене површина у обухвату границе измене и допуне Плана су:  
површине јавне намене:  
- јавне саобраћајне површине;  
- водене површине – канали. 
површине осталих намена:  
– привредне делатности. 
Предложене планиране намене површина приказане су на графичком прилогу бр.3: "Предлог 
планиране намене површина" (Р 1:1000).  
 
8.2. Опис саобраћајног решења - Измене и допуне Плана  
Измена саобраћајног решења се односи на јавну саобраћајну површину планирану Планом 
генералне регулациеј насеља Добановци, а која се налази змеђу блокова В10 и В14, у 
западном делу целине „В – Ауто-пут – север” и предметну целину повезује са примарном 
саобраћајницом С.I.По-1.  
Према предложеној измени укида се јавна саобраћајна површина између блокова В10 и В14 
која је била прикључена на постојећу јавну саобраћајну површину СI.По-1 и уводи се нова 
саобраћајница која се протеже дуж границе плана и омогућава приступ на јавну површину 
свим парцелама из предметног подручја. 
Регулациона ширина планиране саобраћајнице с обзиром да она припада трећем реду је 
12.00 m и чине је:  
- тротоар 1,50 m  
- зелени појас 1,00 m (1,50 m у зонама становања)  
- коловоз 7,00 m (6,00 m у зонама становања)  
- зелени појас 1,00 m (1,50 m у зонама становања)  
- тротоар 1,50 m  
 
8.3. Биланс површина на подручју Измене и допуне ПГР насеља Добановци 
 

БИЛАНС ПОВРШИНА  
 

НАМЕНА ЗЕМЉИШТА  ПОВРШИНА ЗЕМЉИШТА m² (ha)  
Оријентационо  

 ПОСТОЈЕЋЕ  ПЛАНИРАНО  

Површине јавне намене - саобраћајне површине 
m² (ha)  

20.234,35 m²  
(2,02 ha)  

23.569,52 m²  
(2,35 ha)  

Површине јавне намене – водене површине - 
канали m² (ha)  

8.795,46 m²  
(0,87 ha) 

8.687,77 m²  
(0,86 ha) 

Површине осталих намена - привредне 
делатности m² (ha)  

70.866,50 m²  
(7,08 ha)  

67.739,02 m²  
(6,77 ha)  

Укупна површина плана:  99.896,31 m² (9,98 ha)  

 
Табела: Биланс површина на подручју Измене и допуне ПГР насеља Добановци 
 
9. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА  
 
Очекивани ефекти планирања су:  
- дефинисање параметара за изградњу привредне зоне и околних јавних саобраћајница са 
инфраструктурним коридорима; 
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- стварање услова за завршетак постојећег комплекса у изградњи – који се гради на основу 
издате Грађевинске дозволе, 
- стварање оптималних услова за формирање грађевинских парцела и дефинисање 
урбанистичких параметара за реализацију потребних намена, 
- решење саобраћајног приступа планираним садржајима, као и веза на постојећу и 
планирану саобраћајну мрежу, 
-адекватна инфраструктурна опслуженост простора, 
- побољшање нивоа квалитета животне средине, кроз планом предвиђено уређење и 
унапређење унутар блоковских површина и и околних јавних површина;  
 
 
Саставни део Елабората за рани јавни увид су и: 
 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ  

 
1. ШИРА СИТУАЦИЈА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА     Р 1: 1000 
2.  ПОСТОЈЕЋA НАМЕНА ПОВРШИНА      Р 1: 1000 
3.  ПРЕДЛОГ ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА    Р 1: 1000 
 

 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

1. Одлукa о изради Плана детаљне регулације ("Службени лист општина Срема", бр. 
24/2017; 

2. Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја плана на животну 
средину 

3. Општа документација 


