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     ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОЉНЕ МАГИСТРАЛНЕ 

ТАНГЕНТЕ (СМТ) – I ФАЗА, ОД ПАНЧЕВАЧКОГ ПУТА (СТАЦИОНАЖА km0+000) ДО 
ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА ТРАФО СТАНИЦУ (СРЕДЊА СТАЦИОНАЖА km6+650), СА 

МОСТОМ ПРЕКО ДУНАВА И ЛОКАЦИЈОМ ТРАФО СТАНИЦЕ "БЕОГРАД 20", 
У ДЕЛУ ПРИСТУПНОГ ПУТА ДО КОМПЛЕКСА ТС "БЕОГРАД 20", 

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА 
 

- Елаборат за рани јавни увид – 
 
 

 

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 

1. УВОД 
 
Изради Изменa и допуна плана детаљне регулације Спољне магистралне тангенте (СМТ) – I 
фаза, од Панчевачког пута (стационажа km0+000) до приступног пута за трафо станицу 
(средња стационажа km6+650), са мостом преко Дунава и локацијом трафо станице "Београд 
20", у делу приступног пута до комплекса ТС "Београд 20", градска општина Звездара (у даљем 
тексту: Измене и допуне плана) приступило се на основу Одлуке о изради Изменa и допуна 
плана („Службени лист града Београда“, бр. 19/17) (у даљем тексту: Одлука), коју је 
Скупштина града Београда донела на седници одржаној 20.04.2017. године. 
 
Иницијативу за израду Плана покренуло је предузеће "ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ" А.Д. (допис бр. 
4017 од 25.03.2016. године упућен Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове). У 
иницијативи се наводи да ће се израдом Измена и допуна плана створити услови за решавање 
имовинско правних послова везано за приступни пут до комплекса ТС "Београд 20", а потом и 
прибављање употребне дозволе за њега. По добијању употребне дозволе овај приступни пут 
са свом припадајућом техничком инфраструктуром ће се предати надлежним институцијама на 
даље одржавање.    
 
 

2. ОБУХВАТ ПЛАНА 
 
У складу са Одлуком обухваћен је део територије градске општине Звездара који је одређен 
регулацијом Приступног пута до комплекса трафостанице „Београд 20“, регулацијом планиране 
Улице Ж3 из Регулационог плана насеља Миријево („Службени лист града Београда“ бр. 
20/02), границама катастарских парцела 3530/92, 3669, 1711/14, 1711/15, 1711/16, 1711/3, 
1712/1, 1710/1, 1710/2, 1695/1, 1700/3, 1698/3 и 1702/1 КО Миријево и регулацијама улица 
одређеним за спровођење путем непосредне примене правила грађења Плана генералне 
регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд 
(целине I – XIX), ("Службени лист града Београда", бр. 20/16 и 97/16), (у даљем тексту: План 
генералне регулације).  
 
Површина обухваћена Изменама и допунама плана износи око 2,75 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. 
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Предложена граница Плана приказана је на свим графичким прилозима овог елабората. 
 
Шире окружење приказано је на графичком прилогу „Шира ситуација са границом Измена и 
допуна плана''. 
 

3. ПЛАНСКЕ УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 
 
Плански основ за израду Измена и допуна плана садржан је у Плану генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целинe I-XIX) 
("Службени лист града Београда", бр. 20/16 и 97/16) (у даљем тексту: План детаљне 
регулације). 
 
Према Плану генералне регулације у обухвату Измена и допуна плана се планирају следеће 
намене: 
 
површине јавне намене:  
- мрежа саобраћајница 
- шуме 
 
површине осталих намена: 
- површине за становање 
 
 

 

 
 

 
Извод из графичког прилога Плана генералне регулације - "Планиранa намена површина"  
 
 

 

У обухвату Плана нема заштићених природних и културних добара.  
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Даље спровођење Плана генералне регулације за обухваћену територију планирано је: 
  
 на основу важећег плана детаљне регулације, 

 непосредном применом правила грађења и 
 непосредном применом правила грађења израдом урбанистичког пројекта.   
 

Извод из Плана генералне регулацијe je саставни део документације овог Елабората. 
 
 

4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 

4.1. Постојећа планска документација 
 

Планови и делови планова обухваћени границом Плана: 
 
Изменe и допунe плана имају за циљ редефинисање решења трасе Приступног пута до ТС 
„Београд 20“, које је планирано важећим Планом детаљне регулације Спољне магистралне 
тангенте (СМТ) – I фаза, од Панчевачког пута (стационажа km0+000) до приступног пута за 
трафо станицу (средња стационажа km6+650), са мостом преко Дунава и локацијом трафо 
станице "Београд 20", у делу приступног пута до комплекса ТС "Београд 20", градска општина 
Звездара. 
Измене планираног решења Приступног пута до ТС „Београд 20“ обухватају корекције 
ситуационих елемената трасе ове саобраћајнице и планирање  косина земљаног трупа 
саобраћајнице (шкарпи) или потпорних зидова у оквиру парцеле јавне саобраћајне 
површине. 
 
Извод из важећег планског документа који се мења и допуњује је саставни део документације 
овог Елабората. 
 
Остала урбанистичка документација од утицаја на предметни простор: 
 
- Регулациони план насеља Миријево ("Службени лист града Београда", бр.20/02). 
 
У контактном подручју је донетa Oдлукa о изради плана детаљне регулације дела подручја 
источно од Спољне магистралне тангенте (СМТ-а), градске општине Звездара и Палилула. 
 
Границе наведених важећих урбанистичких планова и донете Одлуке приказане су на 
графичком прилогу документације: ''Подаци о постојећој планској документацији''. 
 
 
4.2. Постојеће коришћење земљишта 
 
У постојећем стању издвајају се следеће намене: 

- саобраћајне површине, 
- површине за становање, 
- зелене површине, 
- неизграђене површине. 

 
Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр. 2: „Постојеће 
коришћење земљишта“ Р 1:2000. 
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Површине за становање 
 
У постојећем стању површине за становање обухватају око 0,28 ha. 
Заступљени су једностраноузидани објекти вишепородичног становања. Објекти су повучени 
од регулационе линије, претежне спратности П+4 и доброг бонитета. Парцеле су површина 
око 500m2 и имају по један изграђен објекат. 
Парцелама се приступа са Приступног пута за ТС „Београд 20“. 
 

  
Постојеће стамбено ткиво у улици Мирослава 
Крлеже  

 Вишепородично становање у улици Подморничара 
Ђорђа Митровића (Приступни пут за ТС „Београд 
20“) 
 

Неизграђене површине 
 
Неизграђене површине обухватају око 0,54ha, лоциране су између Приступног пута за ТС 
„Београд 20“ и изграђеног ткива на ободу насеља Миријево. 
Ове површине представљају утрине у различитим стадијумима формирања пионирске 
вегетације.  
 
Зелене површине 
 
Зелене површине обухватају око 1,21 ha. 
У оквиру границе Измена и допуна плана, присутне су компактне целине под шумом и 
шибљацима. Ова вегетација је са аспекта потенцијалне вредности биотопа значајна, што је 
током даље планске разраде неопходно узети у обзир.  
Такође, воћњаци и баште се појављују фрагментарно на деловима парцела на којима се гаје 
и различите биљне културе.   
На предметном подручју нема уређених јавних зелених површина и шума. 
 

  
Неуређене зелене површине источно и западно од трасе Приступног пута за ТС „Београд 20“ 
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4.3. Постојеће саобраћајне површине  
 
Унутар границе Измена и допуна плана, налази се приступни пут за комплекс трафо станице 
„Београд 20“ који се са осталом уличном мрежом повезује преко улице Мирослава Крлеже и 
даље преко улице Косте Нађа.  
 
Предметна локација је опслужена линијама аутобуског подсистема ЈГПП-а које саобраћају  
Улицом Косте Нађа, у којој се на око 450m западно налази терминус аутобуског подсистема 
ЈГПП-а „Миријево 4“. 
 
У постојећем стању паркирање се обавља у оквиру припадајућих парцела. 
 

  
Саобраћајница Приступни пут – зона  раскрснице 
са улицом Мирослава Крлеже                                            

Саобраћајница Приступни пут – зона уласка 
у комплекс ТС "Београд 20"              

 
 
4.4. Постојеће површине за инфраструктурне објекте и комплексе  

 
Постојећа водоводна мрежа и објекти 
 
Предметна локација по свом висинском положају припада трећој висинској зони снабдевања 
водом града Београда. У постојећем стању у насељу Миријево дуж улице Мирослава Крлеже 
изграђен је водовод В3Ø200 мм. 
 
 
Постојећа канализациона мрежа и објекти 
 
Предметна локација припада територији Централног градског канализационог система, делу 
на коме нема изграђене канализационе мреже. Концептом развоја Београдске канализације 
на локацији предметног плана предвиђен је сепарациони систем каналисања атмосферских и 
употребљених вода. 
 
Постојећа електроенергетска мрежа и објекти 
 
У оквиру границе Измена и допуна плана изграђени су следећи електроенергетски (ее) 
објекти: 

 двосистемски надземни вод 110 kV (два вода 110 kV на истим стубовима) који повезује 
трансформаторску станицу (ТС) 400/220 kV „Београд 20“ са 220/110 kV „Београд 3“; 

 надземна деоница подземно-надземног једносистемског вода 35 kV, бр. 337, који 
повезује ТС 110/35/10 kV „Београд 1“ са ТС 35/10 kV „Винча институт”; 

 надземна деоница подземно-надземног једносистемског вода 35 kV, бр. 357, чини 
огранак подземно-надземног једносистемског вода 35 kV бр. 309А од стуба број 1464, 
преко растављача ВР-3513, за ТС 35/10 kV „Винча”; 

 подземни водови 1 kV. 
Постојеће саобраћајне површине делимично су опремљене инсталацијама ЈО. 
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Напајање електричном енергијом предметног подручја оријентисано је на ТС 110/10 kV 
„Београд 19 (Миријево)“. 
 
Постојећа телекомуникациона мрежа и објекти 
 
Предметно подручје, у оквиру границе Измена и допуна плана, припада кабловском подручју 
вишесервисног приступног чвора „Миријево IV“ који је повезан са аутоматском телефонском 
централом (АТЦ) „Миријево“. Приступна телекомуникациона (тк) мрежа изведена је 
кабловима постављеним у тк канализацију или слободно у земљу, а претплатници су преко 
унутрашњих извода повезани са дистрибутивном тк мрежом. 
  
Постојећа топловодна мрежа и објекти 
 
На предметном простору на постоји изведена топловодна мрежа и постројења. 
 
Постојећа гасоводна мрежа и постројења 
 
На предметном простору не постоји изведена гасоводна мрежа и постројења. 
 
4.5. Инжењерскогеолошки услови 
 
У граници Измена и допуна плана приповршинске, а уједно и хипсометријски највише делове 
терена, покривају релативно танке квартарне лесолике наслаге, односно наслаге претежно 
прашинастог до мало песковито-глиновитог састава. Остале падинске делове терена у 
приповршинској зони изграђују делувијалне и делувијално-пролувијалне наслаге песковито-
прашинасто-глиновитог састава. Осим наведених, у падинским деловима терена веће 
распрострањење имају и колувијалне наслаге различитог састава.  
Дубље делове терена изграђују различити комплекси неогених наслага. Ови седименти су 
представљени песковито-лапоровитим и лапоровитим наслагама сармата, чија укупна 
дебљина премашује више десетина метара.  
Разуђеност морфологије трена, хетерогеност литолошког састава, као и стање распaднутости 
стенских маса проузроковало је формирање веома сложеног режима подземних вода. Ниво 
подземне воде, утврђен ранијим истраживањима, креће се од 1.5 до 2.5м од површине 
терена. 
На ширем простору предметне локације, од савремених геолошких процеса затупљени су 
процес физичко-хемијског распадања и колувијални процес (клизање терена). Свакако да су 
најзначајније појаве савремених геодинамичких процеса клизања у оквиру којих су утврђене 
појаве активних клизишта (клизишта са катастарским ознакама БГ 15.2.1 и БГ 15.3.1). 
 
Према инжењерскогеолошкој рејонизацији дефинисаној за потребе Плана генералне 
регулације истражни простор припада Региону А који обухвата побрђа између Саве и 
Дунава, односно инжењерскогеолошким рејонима IIА2, IIIА4 и IVA5.  
 
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. 
 
РЕЈОН IIIА4 – неповољан терен за урбанизацију. Овај рејон обухвата потенцијално 
нестабилне падине са умиреним клизиштима. Коришћење ових терена за урбанизацију 
захтева претходну припрему терена применом санационих и мелиоративних мера, у смислу 
побољшања стабилности падина и обезбеђења објеката на њима.  
 
РЕЈОН IVA5 – изразито неповољан терен за урбанизацију. Инжењерскогеолошке 
карактеристике ових терена у природним условима су изразито ограничавајући фактор. Овај 
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рејон обухвата терене са појавом активних клизишта. Уколико и ови делови терена морају 
бити укључени за урбанизацију, треба рачунати на обимне и сложене санационе мере, које 
понекад могу остати без резултата. Првенствено их треба наменити за зелене површине уз 
примену одређених санационих мера. Уколико се преко ових простора мора прећи линијским 
објектима неопходно је кроз посебан процес истраживања и пројектовања ближе сагледати 
техноекономске услове изградње таквих 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). 
Посебну пажњу обратити на делове терена који су угрожени активним клизањем. 
 
 

5. ЗАШТИТА И ПОТЕНЦИЈАЛИ ПРОСТОРА И ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА ИЗГРАДЊЕ 
 
Заштита простора и основна ограничења у планирању обухваћеног подручја, на која ће се 
посебна пажња обратити у фази израде Нацрта плана и дефинисања планског решења у 
складу са условима надлежних институција су:  
 

 Геолошкоморфолошке карактеристике терена – активно клизиште са акутним 
процесом и ниво подземне воде се креће од 1,5-2,5m од површине терена. 

 Зоне заштите постојећих надземних водова (један вод 110 kV и два вода 35 kV). 
Планирање намена у овим зонама дефинисано је законима из области енергетике и 
заштите животне средине.1 Прецизне намене, правила за изградњу и потреба израде 
посебних елабората у зони заштите, дефинисаће се након остварене сарадње са свим 
релевантним институцијама. 

 Укрштај саобраћајнице Приступни пут и Спољне магистралне тангенте се планира као 
денивелисан (траса Приступног пута пролази испод трасе Спољне магистрална 
тангенте), без међусобног саобраћајног повезивања. 

 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове је донео Решење о неприступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину Изменa и допуна плана 
детаљне регулације Спољне магистралне тангенте (СМТ) – I фаза, од Панчевачког пута 
(стационажа km0+000) до приступног пута за трафо станицу (средња стационажа km6+650), 
са мостом преко Дунава и локацијом трафо станице "Београд 20" – у делу приступног пута до 
комплекса ТС "Београд 20", градска општина Звездара, IX-03 бр. 350.14-3/17, дана 
15.03.2017. године ("Службени лист града Београда", бр. 17/2017). 
 

 

6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
Циљеви израде Измена и допуна плана су: 
- измена трасе и редефинисање грађевинске парцеле Приступног пута за ТС „Београд 20“, 
- дефинисање површина јавне и осталих намена и правила уређења и грађења предметног 

простора,  
- очување и унапређење животне средине. 
 
 
 
 

                                           
1 Закон о енергетици, Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова 
називног напона од 1 kV до 400 kV, Закон о заштити од нејонизујућих зрачења, Правилник о изворима 
нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања, којима се 
дефинишу: ширине заштитних појасева, могућност изградње у њиховој зони, услови и мере заштите здравља људи и животне 
средине у овим зонама и зоне повећане осетљивости и извори нејонизујућих зрачења од посебног интереса. 
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7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 

 
7.1. Планирана претежна намена површина 
 
Предложене планиране намене површина су: 
 
Површине јавне намене: 

 мрежа саобраћајница 
 

Површине осталих намена: 
 површине за становање 

 
Предложене планиране намене површина приказане су на графичком прилогу бр. 2: „Предлог 
планиране намене површина“ Р 1:1000. 
 
7.1.1.  Површине јавне намене 
  
Планиране површине за објекте и комплексе јавних служби 
 
У обухвату Измена и допуна плана, у постојећем стању, не постоје објекти јавних служби. 
 
За планирани број становника (833), према нормативима Плана генералне регулације 
потребно је планирати објекте и комплексе јавних служби: 
 
Образовне установе и предшколске установе  
 
За планирани број деце предшколског узраста (62) потребно је у оквиру зоне 
вишепородичног становања планирати депанданс предшколске установе за максимално 80 
корисника. 
 
Децa школског узраста (84 корисника) ће користити капацитете постојећe основнe школe у 
непосредном окружењу - ОШ „Павле Савић” са површином комплекса од 28563m², БРГП око 
9914m² и бројем корисника око 1364 на удаљењу од око 200m од зоне становања. 
 
Здравствене установе 
 
У ширем окружењу предметног подручја евидентиран је објекат примарне здравствене 
заштите - Здравствена станица у Миријеву у улици Матице српске 45а. 
 
Социјална заштита 
 
У непосредном окружењу су планирана три објекта социјалне заштите у оквиру границе  
Регулационог плана насеља Миријево ("Службени лист града Београда", бр.20/02), у улицама 
Урофа Палмеа, Пупиновој и Љубише Милорадовића. 
 
 
Планиране саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом 
 
Планиране јавне саобраћајне површине 
 
Концепт уличне мреже заснива се на Плану генералне регулације. Приступни пут за комплекс 
трафо станице „Београд 20“, који је обухваћен границом Измена и допуна плана, има ранг 
улице другог реда. Такође, границом је обухваћена и раскрсница саобраћајнице Приступни 
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пут са Улицом Мирослава Крлеже, која од ове позиције до раскрснице са Улицом Косте Нађа, 
има ранг улице другог реда. 
 
Границу Плана, правцем север-југ пресеца планирана саобраћајница Спољна магистрална 
тангента која за циљ има вођење, пре свега теретног и транзитног саобраћаја, ободно у 
односу на изграђено градско ткиво. Укрштај саобраћајнице Приступни пут и Спољне 
магистралне тангенте се планира као денивелисан (траса Приступног пута пролази испод 
трасе Спољне магистрална тангенте), без међусобног саобраћајног повезивања. 
 
Саобраћајница Приступни пут омогућава приступ трафо станици „Београд 20“ са градске 
саобраћајне мреже и пружа се од улице Мирослава Крлеже до улаза у комплекс трафо 
станице „Београд 20“. Оријентационе дужине је 600m. 
Коначни елементи ситуационог, нивелационог и регулационог плана саобраћајних површина 
у оквиру границе Плана, дефинисаће се у току израде Нацрта плана. 
 
Развој јавног градског превоза путника овог простора планираће се у складу са развојним 
плановима Дирекције за јавни превоз. 
 
За планиране садржаје обезбедити потребан број паркинг места у оквиру припадајуће 
парцеле на основу важећих норматива.  
 
Водоводна мрежа и објекти 
 
Планирану водоводну мрежу прикључити на постојећу водоводну мрежу у насељу Миријево 
преко цевовода димензија мин. Ø150 мм планираног у регулацији приступног пута. На мрежи 
предвидети довољан број хидраната и арматура.  
 

Канализациона мрежа и објекти 
 
Планирану канализациону мрежу прикључити на планирану канализациону мрежу у насељу 
Миријево дуж улице Мирослава Крлеже (према плану насеља Миријево). Непосредни 
одводници за употребљене и атмосферске воде са предметног локације су планирани канали 
у Приступном путу и то фекални димензија мин. Ø250 мм, односно кишни  мин. Ø300 мм.  
 
Електроенергетска мрежа и објекти 
 
Напајање потрошача планира се из постојеће ТС 110/10 kV „Београд 19 (Миријево)“, што ће 
се прецизно дефинисати кроз даљу сарадњу са оператором дистрибутивног система „ЕПС 
Дистрибуција“ д.о.о. Београд у току израде Нацрта Плана.  

За снабдевање планираних објеката електричном енергијом изградити: 

 потребан број ТС 10/0,4 kV, у склопу објекта или као слободностојећи објекат; 
 потребан број кабловских водова 10 kV од горе поменуте ТС 110/10 kV „Београд 19 

(Миријево)“, до планираних ТС 10/0,4 kV.  

ТС 10/0,4 kV прикључити, по принципу „улаз-излаз“ на планиране и постојеће водове 10 kV. 
Од планираних ТС 10/0,4 kV изградити 1 kV мрежу и мрежу JO. 

Планиране ее водове, независно од напонске вредности и врсте потрошње, постављати 
искључиво изван коловозних површина (осим прелаза саобраћајнице). У том смислу, дуж 
саобраћајнице у тротоарском простору планирају се трасе за полагање ее водова. 

Уколико се при извођењу радова угрожавају постојећи ее водови потребно их је изместити 
или заштитити.  
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Телекомуникациона мрежа и објекти 
 
Прикључење планираних тк корисника планира се на матичну АТЦ, реконструкцијом 
постојећих кабловских подручја, што ће се прецизно дефинисати кроз даљу сарадњу са тк 
оператором „Телеком Србија“ а.д. у току израде Нацрта плана.  

Приступну тк мрежу реализовати коришћењем бакарних и оптичких тк каблова са монтажом 
одговарајуће активне и пасивне тк опреме. 

У циљу једноставнијег решавања потреба за новим тк прикључцима, као и преласка на нове 
технологије, приступ свим објектима планира се путем тк канализације. У том смислу, дуж 
свих саобраћајница у тротоарском простору планирају се трасе за полагање дистрибутивне тк 
канализације. 

Уколико се при извођењу радова угрожавају постојећи тк објекти, потребно је извршити 
њену заштититу или измештање. 
 
Топловодна мрежа и објекти 
 
Могућа је топлификација предметне ТС, изградњом топловодног прикључка у коридору 
предметног приступног пута и прикључење на топлификациони систем ТО“Миријево“ . 

Услове око могућности наведене топлификације биће дефинисане кроз сарадњу са 
ЈКП“Београдске електране“ у фази израде Нацрта Плана. 
 
Гасоводна мрежа и постројења 
 
Могућа је изградња полиетиленске гасне мреже од постројеће гасне мреже гасног система 
МРС „Миријево“ и прикључење предметне ТС. 

Услове око могућности наведене гасификације биће дефинисане кроз сарадњу са 
ЈП“Србијагас“ у фази израде Нацрта Плана. 

 
 
7.1.2. Површине остале намене 
 
Планиране површине за становање 
 
Становање се планира на површини од 1,94 ha. 
Планира се зона становања С6 – зона трансформације породичног становања у делимично 
формираним градским блоковима у вишепородично становање. 
Са вишепородичним становањем су компатибилни комерцијални садржаји из области 
трговине, администрације и услужних делатности које не угрожавају животну средину и не 
стварају буку (спортски објекти и комплекси и др.). 
 

 Максимални индекс заузетости: 40%; 
 Максимална висина венца објекта: 15m (максимална висина слемена је 18,5m), што 

дефинише оријентациону планирану спратност П+3+Пк/Пс; 

 Минимални проценат слободних и зелених површина: 60%; 
 Минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом: 30%; 
 Паркирање: на парцели (отворени паркинг простор и/или у оквиру гараже). 
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7.3. Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране БРГП 
 
 

 
Табела биланса предложених намена површина (оријентационо) 
 
 

 
Табела процењене планиране БРГП       

 

 
Табела предложених основних урбанистичких параметара и параметара Плана генералне регулације 

 
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 
 
За Приступни пут за ТС „Београд 20“ са свим његовим елементима ће бити дефинисана 
парцела јавне саобраћајне површине и на тај начин ће бити омогућено решавање имовинско-
правних односа. 
Такође, редефинисањем правила изградње ће бити омогућена реализација зона становања, 
којима се приступа са предметне саобраћајнице. 
 
 
 
 
 
 
 

НАМЕНА ПОВРШИНА
постојеће (ha) 

(оријентационо)   
(%) 

ново 

(разлика)

укупно 

планирано (ha) 

(оријентационо)

(%) 

површине јавних намена

мрежа саобраћајница 0,72 26,18 0,09 0,81 29,45

укупно 1 0,72 26,18 0,09 0,81 29,45

површине осталих намена

површине за становање 0,28 10,18 1,66 1,94 70,55

зелене површине 1,21 44,00 -1,21 0,00 0,00

неуређене површине 0,54 19,64 -0,54 0,00 0,00

укупно 2 2,03 73,82 -0,09 1,94 70,55

укупно 1+2 2,75 2,75

  
ПОСТОЈЕћЕ 

(оријентационо) 

УКУПНО 
ПЛАНИРАНО 
(пост.+ново) 

(оријентационо) 

површина плана 2,75 hа 2,75 hа 

БРГП становања 5676m2 30079m2 

БРГП делатности 0 6100m2 

БРГП укупно 5676m2 36179m2 

бр. станова 71 376 

бр. становника 194 1027 

бр. запослених 0 122 

 

ЗОНА/ 

намена

"З"                       

индекс 

заузетости 

парцеле %

% зелених  

површина

"С"       

макс.  

спратност

"И"                     

индекс 

изграђености 

парцеле

"З"                       

индекс 

заузетости 

парцеле %

% зелених  

површина

"С"       

макс.  

спратност

С6 40 60 П+3+Пк/Пс 2,8 60 40 П+4+Пк/Пс

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
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Саставни део Елабората за рани јавни увид су и: 
 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ  
 

0. ШИРА СИТУАЦИЈА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА      
1.  ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА     Р 1: 2000 
2.  ПРЕДЛОГ ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА    Р 1: 1000 
 

 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

1. Одлука о изради Измена и допуна 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 Плана детаљне регулације Спољне магистралне тангенте (СМТ) – I фаза, од 

Панчевачког пута (стационажа km0+000) до приступног пута за трафо станицу 
(средња стационажа km6+650), са мостом преко Дунава и локацијом трафо станице 
"Београд 20", у делу приступног пута до комплекса ТС "Београд 20", градска општина 
Звездара 

5. Подаци о постојећој планској документацији 
6. Иницијативa и мишљења («Електромрежа Србије» АД, Секретаријат за урбанизам и 

грађевинске послове, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда) 
 

 

 
 


