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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПОДРУЧЈА ИСТОЧНО ОД СПОЉНЕ 
МАГИСТРАЛНЕ ТАНГЕНТЕ (СМТ-а),  

 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА И ПАЛИЛУЛА 

 
- Елаборат за рани јавни увид – 

 
 

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 
1. УВОД 
 
Изради Плана детаљне регулације дела подручја источно од Спољне магистралне тангенте 
(СМТ-а) (у даљем тексту: План) приступило се на основу Одлуке о изради Плана („Службени 
лист града Београда“, бр. 77/16) (у даљем тексту: Одлука) коју је Скупштина града Београда 
донела на седници одржаној 18.07.2016. године. 
 
Иницијативу за израду Плана покренула је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда Ј.П. (допис бр.40330/6-01 од 29.06.2016.године упућен Секретаријату за урбанизам 
и грађевинске послове). 
 
 
2. ОБУХВАТ ПЛАНА 
 
У складу са Одлуком обухваћени су делови територија градских општина Звездара и 
Палилула. Граница Плана је дефинисана границом Плана детаљне регулације Спољне 
магистралне тангенте (СМТ) - I фаза, од Панчевачког пута (стационажа km0+000) до 
приступног пута за трафостаницу (средња стационажа km6+650), са мостом преко Дунава и 
локацијом трафостанице „Београд 20“ ("Службени лист града Београда", бр. 24/13), границом 
Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – 
град Београд (целине I – XIX), ("Службени лист града Београда", бр. 20/16 и 97/16), затим 
правцем од југоистока ка северозападу границама катастарских парцела 1825, 1540, 1542, 
1532, 1525, 1671, 1667 и 1654 КО Мали Мокри Луг и границом Плана детаљне регулације 
спољне магистралне тангенте (СМТ) – II фаза, од приступног пута ка комплексу трафо 
станице „Београд 20“ до ауто-пута и везе са Новом мокролушком улицом (петља „Ласта“) 
(„Службени лист града Београда“ бр. 42/16). 
 
Површина обухваћена Планом износи око 277ha.  
 
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; 
 топографски план у размери 1:1000.     
 
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” Р 1:10000. 
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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). 
 
ИЗВОД ИЗ ПГР БЕОГРАДА  
 
Према ПГР Београда у обухвату Плана се планирају следеће намене: 
 
површине јавне намене:  
 површине за објекте и комплексе јавних служби, 
 мрежа саобраћајница, 
 зелене површине, 
 шуме, 
 површине за инфраструктурне објекте и комплексе. 
 
површине осталих намена:  
 површине за становање, 
 мешовити градски центри, 
 површине за верске објекте и комплексе, 
 остале зелене површине, 
 површине за привредне зоне.  

 

 
 Слика 1. Извод из ПГР Београда - "Планиранa намена површина" 
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У обухвату Плана нема заштићених природних и културних добара.  

 
Даље спровођење ПГР Београда за обухваћену територију планирано је: 

 oбавезном израдом плана детаљне регулације, 
 на основу важећег плана детаљне регулације и 
 непосредном применом правила грађења – зелене површине. 
 
Извод из ПГР Београда je саставни део документације овог Елабората. 
 
 
4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 
4.1. Постојећа планска документација 

 
Планови и делови планова обухваћени границом Плана: 
 
Границом Плана је обуваћен Приступни пут за депонију „Винча“, који је дефинисан Планом 
детаљне регулације санитарне депоније "Винча", градска општина Гроцка ("Сл. лист града 
Београда", бр. 17/15). 

Делови траса надземних водова 400kV, који су обухваћени границом Плана, реализовани су у 
складу са Детаљним урбанистичким планом за изградњу надземних водова 400kV од ТС 
400/220kV „Београд VIII“ до границе ДУП-а градског парка „Звездара“ и изградњу надземних 
водова  110kV од постојећег надземног вода до границе ДУП-а градског парка „Звездара“ 
("Сл. лист града Београда", бр. 28/87). 

Границом Плана су обухваћени инфраструктурни коридори за кишну канализацију 
дефинисани Планом детаљне регулације спољне магистралне тангенте (СМТ) – II фаза, од 
приступног пута ка комплексу трафо станице „Београд 20“ до ауто-пута и везе са Новом 
мокролушком улицом (петља „Ласта“) ("Сл. лист града Београда", бр. 42/16). 

 
Урбанистичка документација од утицаја на предметни простор: 
 
- План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе 

- град Београд, целина XX, општине Гроцка, Палилула, Звездара и Вождовац (насеља 
Калуђерица, Лештане, Болеч, Винча и Ритопек); 

- План детаљне регулације Спољне магистралне тангенте (СМТ) - I фаза, од Панчевачког 
пута (стационажа km0+000) до приступног пута за трафостаницу (средња стационажа 
km6+650), са мостом преко Дунава и локацијом трафостанице „Београд 20“ ("Службени 
лист града Београда", бр. 24/13);  

- Регулациони план саобраћајнице Булевар револуције од Устаничке до СМТ-а („Службени 
лист града Београда“ бр. 15/96); 

- Детаљни урбанистички план стамбеног насеља Калуђерица ("Службени лист града 
Београда", бр. 18/79, 35/II/86, 19/94); 

- Измена и допуна детаљног урбанистичког плана - Регулационог плана насеља 
Калуђерица ("Службени лист града Београда", бр. 12/96); 

- План детаљне регулације стамбеног насеља «Радмиловац», катастарска општина Винча у 
Гроцкој ("Сл. лист града Београда", бр. 42/16); 

- Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу топловодне мреже од санитарне 
депоније у Винчи до топлана „Коњарник“ и „Миријево“, градске општине Гроцка и 
Звездара („Службени лист града Београда“, бр. 114/16); 

- Одлука о изради плана генералне регулације за израду гасне мреже и објеката у 
Београду ("Сл. лист града Београда", бр. 11/05); 

- Одлука о изради Плана детаљне регулације стамбеног насеља уз гробље Лешће, Градске 
општине Палилула и Звездара („Службени лист града Београда“, бр. 76/16). 
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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, 
- комерцијалне садржаје, 
- мрежу саобраћајница, 
- зелене површине, 
- неизграђено земљиште, 
- пољопривредне површине. 

 
Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр. 2: „Постојеће 
коришћење земљишта“ Р 1:2500. 
  
  
 

  
Слика 2. Ободно подручје насеља Миријево Слика 3. Ободно подручје насеља Калуђерица 

 



11 

 

 
 

  
 

  
 Слике 4.-8. Изграђено подручје у зони Смедеревског пута 
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Слике 9.-12. Северни део подручја Плана, уз улице Руди Чајевца и Нине Кирсанове 

 
 

 
 

Слике 13. и 14. Ободни део насеља Миријево, продужетак улице Михаила Булгакова 
 

  
Површине за становање 
 
Површине за становање заузимају око 86ha. 
На делу подручја Плана северно од Смедеревског пута је заступљено породично становање у 
спонтано формираним групацијама слободностојећих објеката, којима се приступа са 
некатегорисаних путева, који се настављају на уличну мрежу насеља Миријево. Парцеле су 
различитих величина, неправилног облика са најчешће више изграђених објеката. 
Претежна спратност објеката је П+Пк, а евидентирани су појединачни објекти спратности 
П+2+Пк.  
Намена објеката је претежно стамбена, а на појединачним парцелама уз Смедеревски пут, 
комерцијална намена је једина или претежна.  
На вишим деловима падине, у ободној зони насеља Миријево, објекти имају веће окућнице са 
обрадивим површинама.  
 
Подручје јужно од Смедеревског пута карактеришу неправилно формирани блокови на ободу 
насеља Калуђерица са више изграђених слободностојећих објеката по дубини парцеле, на 
субстандардним међусобним растојањима. 
Објекти уз Смедеревски пут су претежно мешовите намене са комерцијалним садржајима у 
приземљу и становањем на осталим етажама, максималне спратности П+2+Пк. 
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Комерцијални садржаји  
 
Површине за комерцијалне садржаје заузимају око 6,6ha. 
Комерцијални садржаји су заступљени на парцелама са јужне и северне стране Смедеревског 
пута. Парцеле су различитих површина са једним или више слободностојећих објеката 
претежне спратности П+2+Пк, са паркинг простором у зони приступа са Смедеревског пута. 
  
Неизграђено земљиште 
 
Неизграђено земљиште заузима око 1,7ha. 
Утрине и запуштене пољопривредне површине, са самониклим коровским биљкама и младим 
садницама самониклих дрвенастих врста, присутне су у мањем обиму, на подручју јужно од 
Смедеревског пута. 
 
Зелене површине 
 
У обухвату Плана зелене површине заузимају око 23ha. 
У оквиру границе Плана, групе дрвећа и шибља присутне су на различитим локацијама, као 
део већег масива, затим у форми шумарака и мањих група дрвећа, фрагментарно 
распоређених на парцелама. 
Постојећи фонд зеленила различитог је квалитета, са разнородним врстама дрвећа и шибља, 
живим оградама, полеглим врстама жбуња и осталим нижим растињем.  
 
На предметном подручју нема уређених јавних зелених површина и шума које су у систему 
газдовања. 
 

Пољопривредне површине 
 
У обухвату Плана пољопривредне површине заузимају око 150ha. 
На претежно мањим парцелама на којима преовлађују интензивна и екстензивна 
пољопривреда, гаје се ратарске културе, а присутне су и површине под воћарским и 
повртарским засадима.  
 
 

4.3. Постојеће саобраћајне површине 
 
У обухвату Плана саобраћајне површине заузимају око 10,3ha. 
Окосноцу саобраћајних токова предметног подручја представља Смедеревски пут, који је 
према постојећој категоризацији уличне мреже у рангу магистралне саобраћајнице.  
Поред Смедеревског пута, од примарне уличне мреже у обухвату Плана су следеће улице: 

- део улице Краља Петра I која се пружа од Смедеревског пута према југо-истоку, у 
рангу улице другог реда, 

- део Београдске улице, која се од Смедеревског пута пружа југо-западно, у рангу улице 
другог реда. 

 
Остале улице које се налазе унутар границе Плана део су секундарне уличне мреже. Већи 
део уличне мреже чине улице које су изведене са геометријским карактеристикама које не 
одговарају њиховој функцији (коловоз недовољне ширине и без тротара).  
 
Предметни простор опслужује више аутобуских линија јавног превоза путника чије се трасе 
пружају Смедеревским путем и Улицом краља Петра I, која се малим делом налази у обухвату 
плана. 
 
 
 
 



14 

 

4.4. Постојеће површине за инфраструктурне објекте и комплексе  

 
Постојећа водоводна мрежа и објекти  
 
Предметна локација по свом висинском положају припада III и IV висинској зони снабдевања 
водом града Београда. Граница између ових зона се пружа Булеваром краља Александра, 

односно Смедеревским путем, дуж којих је изграђен цевовод В3300mm који повезује 

резервоар Стојчино брдо 3 и насеље Калуђерица. У границама предметног подручја, у 

северном делу (из правца улице Љубише Миодраговића са везом на водоводну мрежу 
насеља Миријево) и јужно од Смедервског пута, делимично је изграђена секундарна 
водоводна мрежа.  
 
Постојећа канализациона мрежа и објекти 
 
Предметна локација припада територији Централног градског канализационог система, делу 
на коме нема изграђене канализационе мреже.  
 
Електроенергетска мрежа и објекти 
 
У контактној зони подручја Плана налази се ТС 400/110 kV "Београд 20". 
У обухвату Плана налазе се: 

 прикључни надземни вод 2х400 kV на надземни вод 400 kV бр. 451, веза ТС 400/220 kV 
"Београд 8" и ТС 400/220 kV "Панчево 2" за потребе ТС 400/110 kV "Београд 20"; 

 надземни вод 110 kV бр. 1240А ТС "Београд 1" -  ТС "Београд 20"; 
 надземни вод 110 kV бр. 1240Б ТС "Београд 1" -  ТС "Београд 20"; 
 надземни вод 35 kV бр. 337 ТС 110/35 kV "Београд 1" - ТС 35/10 kV "Винча Институт"; 
 надземни вод 35 kV бр. 357 "НВ 309А СМ 1464 - Винча огранак". 

 
За потребе напајања постојећих потрошача електричном енергијом изграђен је већи број ТС 
10/0,4 kV са одговарајућом мрежом водова 10kV и 1kV. Мрежа постојећих електроенергетских 
водова изграђена је мањим делом подземно, а већим делом надземно. 
 
Телекомуникациона мрежа и објекти 
 
Предметно подручје припада кабловском подручју аутоматских телефонских централа (АТЦ): 
"Миријево","Коњарник" и "Калуђерица". Приступна телекомуникациона (ТК) мрежа изведена 
је кабловима постављеним надземно, слободно у земљу или у телекомуникациону 
канализацију, а претплатници су преко спољашњих односно унутрашњих извода повезани са 
дистрибутивном мрежом.  
 
Топловодна мрежа и објекти 
 
На предметном простору на постоји изведена топловодна мрежа. 
 
Гасоводна мрежа и постројења 
 
На предметном простору на постоји изведена гасоводна мрежа. 
 
 
4.5. Инжењерскогеолошки услови 
 
Истражни простор представља геоморфолошки комплекс обликован под утицајем већег броја 
смењених и активних морфолошких процеса. Данашњи изглед терена наслеђен је од 
некадашњег иницијалног преквартарног рељефа. Главну морфолошку дефиницију терен је 
задобио у квартару, узајамним деловањем падинских процеса - пролувијалног, делувијалног 
и колувијалног, чија је активност и данас присутна. Завршни печат савременом рељефу дала 
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је техногена активност, изражена кроз обимне земљане радове предузете у току 
урбанизације.  
У граници 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. На мањем делу терена присутан је и поточни, односно 
пролувијални нанос. Основу терена чине лапоровито-песковите наслаге сармата. 
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 2.5m од површине 
терена. У пролувијалним седиментима се може наћи и на дубини мањој од 1m.  
Геолошки састав и склоп, инжењерскогеолошке и хидрогеолошке одлике стенских маса са 
једне, и удружено деловање ерозионих процеса и предузета техногена активност са друге 
стране, погодовали су интензивном развоју савремених инжењерскогеолошких процеса, пре 
свега процеса клижења. На предметном простору се налазe активнa клизиштa (катастарскe 
ознакe БГ 15.2.1; 15.5.1, 15.5.2 и 25.2.1), као и умирена клизишта и условно стабилне падине 
(потенцијална клизишта).  
 
Према инжењерскогеолошкој рејонизацији дефинисаној за потребе ПГР Београда истражни 
простор припада Региону А који обухвата побрђа између Саве и Дунава, односно 
инжењерскогеолошким рејонима IIА2, IIА3, IIIА4 и IVA5.  
 
РЕЈОН IIА2 – условно повољан терен за урбанизацију. Инжењерскогеолошка својства ових 
терена условљавају извесна ограничења при урбанизацији простора. Овај рејон обухвата 
терене нагиба 5-10о, локално и вертикалне, терене са нивоом подземне воде мањим 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 IIА3 – условно повољан терен за урбанизацију. Обухвата заравњене терене уз 
водотоке. Инжењерскогеолошки услови захтевају примену одређених геотехничких 
мелиоративних мера, као што су регулисање водотока, насипање, израда дренажних система, 
разних врста побољшања тла, избор адекватног начина фундирања. 
РЕЈОН IIIА4 – неповољан терен за урбанизацију. Инжењерскогеолошке карактеристике 
ових терена у природним условима су ограничавајући фактор. 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. Обзиром да 
се део ових терена налази у већ урбанизованим просторима, мора се рачунати са допунским 
мерама уређења ових терена, па и у сврху рекреативних или слободних површина.  
РЕЈОН IVA5 – изразито неповољан терен за урбанизацију. Инжењерскогеолошке 
карактеристике ових терена у природним условима су изразито ограничавајући фактор. 
Овај 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'' бр. 
101/15). Посебну пажњу обратити на делове терена који су угрожени активним клизањем. 
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5. ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА ИЗГРАДЊЕ И ПОТЕНЦИЈАЛИ ПРОСТОРА   
 
Основна ограничења и потенцијали 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:  
 

 сложена конфигурација терена формирана од различитих морфолошких облика и 
променљивих нагиба површине терена; 

 подручје Плана обухвата терене са појавом активних клизишта; 

 функционални ранг саобраћајнице Спољна магистрална тангента не дозвољава  
директан приступ ивичним садржајима, односно не дозвољава формирање 
саобраћајних прикључака са пуним програмом веза; 

 у обухвату Плана су реализовани надземни водови 35kV, 110kV i 400kV. Законом о 
енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/2014) дефинисане су ширине заштитних 
појасева за надземне водове: 400 kV - 40 m, 110 kV - 25 m и 35 kV - 15 m (са обе 
стране вода од крајњег фазног проводника);  

 постојећа изграђеност на субстандардним растојањима, неправилна парцелација; 
 слабо развијене саобраћајна и мреже инфраструктуре; 
 недостатак објеката јавних служби; 
 повољан положај предметног подручја у односу на постојеће и планиране примарне 

саобраћајне токове (улазни правац у град: Булевар краља Александра – Смедеревски 
пут) чини овај простор веома атрактивним; 

 предметно подручје повезује три стамбена насеља – Миријево, Калуђерицу и Мали 
Мокри Луг; 

 због нивелационих карактеристика један од потенцијала локације представљају 
визуре према Авали и Звездари.  

 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове је донео Решење о приступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину предметног Плана, под бројем IX-03 350.14-
38/16 дана 14.07.2016. године ("Службени лист града Београда", бр.77/16). 
 

 
6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
Циљ израде Плана је да се кроз сагледавање просторних могућности предметне локације, 
њеног непосредног и ширег окружења, а у складу са ПГР Београда, оптимално искористе 
могућности овог простора и омогући ефикасно коришћење градског грађевинског земљишта. 
Поред наведеног, општи циљеви израде Плана су: 

- стварање планског основа за реализацију планираних намена у складу са савременим 
потребама, технологијама и условима заштите животне средине;  

- дефинисање површина јавне и осталих намена и правила уређења и грађења 
предметног простора;  

- опремање земљишта саобраћајном и комуналном инфраструктуром;  
- дефинисање правила уређења и грађења предметног простора;  
- очување и унапређење животне средине. 

 
 
7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 
 
7.1. Планирана претежна намена површина 
 
Предложене планиране намене површина су: 
 
 
 



17 

 

Површине јавне намене: 
 површине за објекте и комплексе јавних служби, 
 мрежа саобраћајница, 
 зелене површине, 
 шуме, 
 површине за инфраструктурне објекте и комплексе. 

 
Површине осталих намена: 

 површине за становање, 
 мешовити градски центри, 
 површине за комерцијалне садржаје, 
 површине за привредне зоне, 
 површине за верске објекте и комплексе, 
 остале зелене површине. 

 
Предложене планиране намене површина приказане су на графичком прилогу бр. 3: „Предлог 
планиране намене површина“ Р 1:2500. 
 
7.1.1.  Површине јавне намене 
  
Планиране површине за објекте и комплексе јавних служби 
 
У обухвату Плана, у постојећем стању, не постоје објекти јавних служби. 
 
За планирани број становника (12015), према нормативима ПГР Београда потребно је 
планирати комплексе и објекте јавних служби: 
 
Образовне и предшколске установе  
 
За планирани број деце предшколског узраста (883) потребно је планирати четири објекта 
предшколских установа (капaцитета од 220 до 270 деце), површине земљишта укупно око 
1,8ha.  
 
За планирани број деце школског узраста (1202) потребно је планирати два објекта основних 
школа (капацитета 18, односно 22 одељења), површине земљишта укупно око 3ha.  
 
Здравствене установе 
 
У ширем окружењу предметног Плана евидентирани су следећи објекти примарне 
здравствене заштите: 
 Здравствена станица у Миријеву, у улици Матице српске бр.45а, 
 Здравствена станица у Калуђерици, у улици Краља Петра I бр.7б. 
 
Социјална заштита 
 
Није потребно планирати посебан комплекс за потребе социјалне заштите, с обзиром да су у  
непосредном окружењу планирана три објекта социјалне заштите у оквиру границе  
Регулационог плана насеља Миријево ("Службени лист града Београда", бр.20/02), у улицама 
Улофа Палмеа, Пупиновој и Љубише Милорадовића. 
 
Објекти и комплекси јавних служби као што су предшколске установе, основне школе, 
установе социјалне и примарне здравствене заштите, представљају социјалну 
инфраструктуру која може бити планирана као пратећи садржај у оквиру зона за становање, 
односно зона мешовитих градских центара. Тачне позиције, површине и капацитети објеката 
и комплекса јавних служби биће проверени и дефинисани у току израде Нацрта плана у 
сарадњи са надлежним институцијама. 
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Институти и научно-истраживачки центри 
 
За развој јавних служби, односно објеката и површина јавне намене од највишег градског и 
регионалног значаја, планирана је микролокација за научне институције у атару насеља 
Винча, на површини комплекса од око 30 ha, а где би се извршило евентуално обједињавање 
комплементарних научних установа. Формирање оваквих центара захтева комбинацију 
изградње нових објеката уз умрежавање са постојећим научним установама. Реализација 
овог стратешког циља подразумева обезбеђење локација које одговарају потребама 
изградње нове научне инфраструктуре.  
Институти представљају просторно заокружене научне центре, који садрже и потребне 
елементе за едукацију, експерименталне и промотивне активности за своје специфичне 
области, са нужним садржајима интернатског или другог допунског програма: интерактивним 
изложбеним простором, научним клубом са лабораторијама и учионицама, вишенаменском 
конференцијском двораном и сл. Институти и научно-истраживачки центри као један од 
типова специјализованих центара ће се развијати у оквиру Планом предвиђених комплекса, а 
у складу са програмима развоја појединих области. Поред научних центара, групи 
специјализованих центара припадају и: објекти државне управе, одбране, као и друштвене, 
верске и политичке организације; историјско-културни центри; високошколски васпитно-
образовни центри.  
 
Планиране саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом  
 
Мрежом саобраћајница је обухваћена површина од око 22ha. 
Концепт уличне мреже заснива се на ПГР Београда. Са западне стране подручје Плана 
тангира планирана траса Спољне магистралне тангенте која има за циљ да растерети 
централно подручје града од транзитног и теретног саобраћаја. Везу уличне мреже у 
обухвату Плана са саобраћајницом Спољна магистрална тангента могуће је остварити само 
преко планираних денивелисаних прикључака, на позицијима улица Михаила Булгакова и 
Смедеревски пут.           
 
Примарну уличну мрежу предметног подручја чине следеће улице: 

- Смедеревски пут, који се пружа кроз предметно подручје од укрштаја са планираном 
трасом Спољне магистралне тангенте до Приступног пута за депонију „Винча“ (улица 
Нова 1). У функционалној категоризацији планиране уличне мреже, у рангу је 
магистралне саобраћајнице.  

- Приступни пут за депонију „Винча“ (улица Нова 1) се пружа од Смедеревског пута 
према северо-истоку, односно комплексу депоније „Винча“. У функционалној 
категоризацији планиране уличне мреже, у рангу је улице другог реда. 

- Део улице Краља Петра I, која се од Смедеревског пута пружа југозападно ка насељу 
Калуђерица. У функционалној категоризацији планиране уличне мреже, у рангу је 
улице другог реда. 

- Део Београдске улице, која се од Приступног пута за депонију „Винча“ пружа 
североисточно, ка насељу Винча. У функционалној категоризацији планиране уличне 
мреже, у рангу је улице другог реда. 

 
Остале саобраћајнице унутар предметног плана део су секундарне уличне мреже. 
Ове саобраћајнице ће бити у функцији намена које опслужују и биће планиране за 
једносмерно или двосмерно одвијања саобраћаја, а у зависности од просторних ограничења 
и саобраћајних потреба. Саобраћајнице које буду слепог краја, планираће се са окретницом. 
 
Предложено саобраћајно решење ће бити преиспитано након прибављања свих потребних 
подлога и услова надлежних институција. Коначни елементи ситуационог, нивелационог и 
регулационог плана саобраћајних површина у оквиру границе Плана, дефинисаће се у току 
израде Нацрта плана. 
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Предметно подручје ће бити опслужено аутобуским подсистемом јавног превоза путника. 
Концепт развоја јавног градског превоза путника овог подручја, планираће се у складу са 
развојним плановима Секретаријата за јавни превоз.  
 
За планиране садржаје потребно је обезбедити потребан број паркинг места у оквиру 
припадајућих парцела, а у складу са нормативима дефинисаним у ПГР Београда. 
 
Планирана водоводна мрежа и објекти  
 
Планом детаљне регулације спољне магистралне тангенте (СМТ) – II фаза, од приступног 
пута ка комплексу трафо станице „Београд 20“ до ауто-пута и везе са Новом мокролушком 
улицом (петља „Ласта“) планирана је дистибутивна водоводна мрежа III и IV висинске зоне. 
Секундарна водоводна мрежа се планира као прстенаста, димензија мин. Ø100mm. Трасу 
водоводне мреже водити у јавној површини.  
 
Планирана канализациона мрежа и објекти 
 
Део подручја Плана јужно од Смедеревског пута припада сливу реке Болечице, природно 
гравитира ка насељу Калуђерица и сагледаван је у више наврата кроз израду следеће 
планске документације: 

 Детаљни урбанистички план стамбеног насеља Калуђерица ("Службени лист града 
Београда" бр. 18/79, 35/II/86, 19/94) и Измена и допуна детаљног урбанистичког плана - 
регулационог плана насеља Калуђерица ("Службени лист града Београда", бр. 12/96) и  

 План детаљне регулације за примарне објекте Болечког канализационог система – I 
фаза, градске општине Вождовац, Звездара и Гроцка („Службени лист града Београда“ 
бр.47/16).  

Наведеном планском документацијом је на овом подручју планиран сепарациони систем 
каналисања и дефинисани су реципијенти атмосферских и употребљених вода (Калуђерички 
поток, Шеварички поток, Болечки фекални колектор).  
Стратегијом развоја Београдске канализације и Претходном студијом оправданости са 
Генералним пројектом Болечког канализационог подсистема (Институт за водопривреду 
"Јарослав Черни", 2009. год.) подручје северно од улице Смедеревски пут, а источно од 
планиране саобраћајнице Спољна магистрална тангента, никада није сагледавано као део 
система београдске канализације (претежне намене у тада важећем Генералном плану 
Београда 2021 („Сл. лист града Београда“, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14) су биле 
пољоприврене и зелене површине). Непосредни реципијенти артмосферских вода на овом 
простору су Сланачки и Манастирски поток. Третман употребљених вода на овом делу 
подручја Плана могуће је решавати локално. 
Дуж планираних и постојећих саобраћајница потребно је поставити секундарну 
канализациону мрежу минималног пречника Ø250mm за фекалне воде и Ø300mm за 
атмосферске воде. Трасе планираних инсталација водити у јавним површинама.  
Како предметно подручје није покривено постојећом пројектном документацијом београдске 
канализације потребна је израда Генералног пројекта одвођења атмосферских и 
употребљених вода којим ће се одредити примарни правци одвођења и објекти канализације.  
 
Електроенергетска мрежа и објекти 
 
У складу са ПГР Београда, у оквиру границе Плана планира се изградња надземног вода 
2х400 kV од ТС 400/110 kV "Београд 20" ка ТС 400/220 kV "Панчево 2" – граница Румуније, за 
који је прописана обавезна израда плана. 

 
Напајање планираних потрошача биће оријентисано на постојећу или планирану 
електроенергетску мрежу односно трафостаницу, што ће се дефинисати кроз сарадњу са 
"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈОМ" у току израде нацрта Плана.  
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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  ТК 
канализацији. 
Прикључење планираних телекомуникационих корисника биће дефинисано кроз сарадњу са 
предузећем за телекомуникације "Телеком Србија" у току израде нацрта Плана.  
 
Топловодна мрежа и објекти 
 
Према Плану детаљне регулације санитарне депоније „Винча“, градска општина Гроцка и 
Плану детаљне регулације за изградњу топловодне мреже од санитарне депоније у Винчи до 
топлана „Коњарник“ и „Миријево“, градске општине Гроцка и Звездара (Одлука о изради 
„Службени лист града Београда“, бр. 114/16) планира се топловодна мрежа које би повезала 
планирано постројење са комбинованом производњом топлотне и електричне енергије 
унутар санитарне депоније „Винча“ са топланама „Коњарник“ и „Миријево“. Топловодна 
мрежа искључиво има транзитни карактер дистрибуције произведене топлотне енергије од 
депонијског гаса према топланама „Коњарник“ и „Миријево“ и на њу се не планира 
прикључивање потрошача са предметног простора. 
 
Заштитна зона у оквиру које је забрањена свака градња објеката супраструктуре износи по 
2m мерено од топловодне цеви. 
 
Гасоводна мрежа и постројења 
 
Према Плану детаљне регулације спољне магистралне тангенте (СМТ) – II фаза, од 
приступног пута ка комплексу трафо станице „Београд 20“ до Ауто-пута и везе са новом 
Мокролушком улицом (петља „Ласта“) дуж Спољне магистралне тангенте планиран је 
челични дистрибутивни гасовод притиска р=6÷16 бар и пречника 323,9 mm на који се може 
прикључити предметни простор и гасификовати изградњом мерно регулационе станице и 
нископритисне (р=1÷4 бар) гасне мреже (р=6÷16 бар). 

У складу са ПГР Београда, за део потрошача се може планирати прикључење на планирану 
мерно-регулациону станицу (МРС) „Мали мокри луг 3“ и деоницу планираног челичног 
дистрибутивног гасовода притиска р=6÷16 бар. 
 
 
Планиране зелене површине 
 
Шуме 
 
Планиране шуме обухватају око 1,5ha површине Плана. 
На површинама између дела планиране трасе Спољне магистралне тангенте и улице Раде 
Кондића, формирати нову шумску целину која ће се састојати од различитих врста дрвећа, 
шибља, перенског растиња, нижих зељастих врста биљака и трава, а у складу са постојећим 
фитоценолошким карактеристикама непосредне околине. 
За формирање и подизање нових шума, препоручује се пошумљавање врстама дрвећа 
одабраним у складу са природним потенцијалом станишта. Такође, обавезна је израда плана 
газдовања шумама (основа газдовања шумама, програм газдовања шумама) у складу са 
„Законом о шумама“. 
 
Заштитни зелени појас 
 
Између планиране саобраћајнице Спољна магистрална тангента, улице 29. новембра и 
Смедеревског пута планира се заштитни зелени појас. 
У оквиру заштитног зеленог појаса, могу се наћи и постојећи засади високог растиња, над 
којима ће се примењивати методе пејзажног одржавања. 
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Подизањем заштитног појаса, који ће се састојати од различитих врста дрвећа и шибља, 
постиже се ефекат заштите од ветра, навејавања снега и утицаја фреквентних саобраћајница 
у контактном подручју. 
 
 
7.1.2. Површине остале намене 
 
Планиране површине за становање 
 
На обухваћеном подручју планирају се два типа становања: 

- зона С1 - зона породичног становања у формираним градским блоковима у централној 
и средњој зони града, 

- зона С4 – зона породичног становања – санација неплански формираних блокова.  
 
У оквиру основне намене – становање могу бити заступљене и следеће компатибилне намене 
са максималним уделом 49%: 

- зелене површине/шуме; 
- саобраћајне површине; 
- комуналне површине; 
- површине за инфраструктурне објекте и комплексе; 
- површине за објекте и комплексе јавних служби; 
- површине за спортске објекте и комплексе; 
- мешовити градски центри; 
- површине за комерцијалне садржаје; 
- површине за верске објекте и комплексе; 
- остале зелене површине. 

 
Дефинисање компатибилних намена и њихов удео у основној планираној намени биће 
предмет нацрта Плана. 
 
Зона С1 
 
Површина планирана за становање у зони С1 износи око 24,2 ha. 
 
Планирају се основни урбанистички параметри: 

 Максимални степен изграђености: 0,5; 
 Максимална спратност објекта: П+1+Пк; 
 Процењена БРГП: око 96692m2; 
 Минимални проценат зелених површина: 60%; 
 Минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом: 30%; 
 Паркирање: на парцели (отворени паркинг простор и/или у оквиру гараже). 
 
Зона С4 
 
Површина планирана за становање у зони С4 износи око 82,1 ha. 
 
Планирају се основни урбанистички параметри: 
 Максимални степен изграђености: 0,5; 
 Максимална спратност објекта: П+1+Пк/Пс; 
 Процењена БРГП: око 328310m2; 
 Минимални проценат зелених површина: 50%; 

 Минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом: 20%; 
 Паркирање: на парцели (отворени паркинг простор и/или у оквиру гараже). 
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Планиране површине за мешовите градске центре 
 
Површина планирана за мешовите градске центре у оквиру границе Плана износи око 67,7 
ha. 
У складу са типологијом Плана генералне регулације планира се зона мешовитих градских 
центара у зони ниске спратности (М6). 
 
У оквиру основне намене – мешовити градски центри могу бити заступљене и следеће 
компатибилне намене са максималним уделом 49%: 
 - зелене површине/шуме; 
 - саобраћајне површине; 
 - комуналне површине; 
 - површине за инфраструктурне објекте и комплексе; 
 - површине за објекте и комплексе јавних служби; 
 - површине за спортске објекте и комплексе; 

- површина за становање; 
- површине за комерцијалне садржаје; 

 - површине за верске објекте и комплексе; 
- остале зелене површине. 

 
Дефинисање компатибилних намена и њихов удео у основној планираној намени биће 
предмет нацрта Плана. 
 
Планирају се основни урбанистички параметри: 
 Максимални степен изграђености: 0.8; 
 Максимална спратност објекта: П+2+Пк/Пс; 
 Процењена БРГП: око 433153m2; 

 Минимални проценат зелених површина: 40%; 
 Минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом: 15%; 
 Паркирање: на парцели (отворени паркинг простор и/или у оквиру гараже). 
 
 
Планиране површине за привредне зоне 
 
Површина планирана за привредне зоне у оквиру границе Плана износи око 6,1 ha. 
У складу са типологијом Плана генералне регулације планира се привредно-комерцијална 
зона (П2). 
 
У оквиру основне намене – привредне зоне могу бити заступљене и следеће компатибилне 
намене са максималним уделом 49%: 
 - зелене површине/шуме; 
 - саобраћајне површине; 
 - комуналне површине; 
 - површине за инфраструктурне објекте и комплексе; 

- остале зелене површине. 
 
Дефинисање компатибилних намена и њихов удео у основној планираној намени биће 
предмет нацрта Плана. 
 
Планирају се основни урбанистички параметри: 

 Максимални степен изграђености: 1,0; 
 Максимална висина слемена објекта: 18,0m; 
 Процењена БРГП: око 49058m2; 
 Минимални проценат зелених површина: 20%; 
 Минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом: 10%; 
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 Паркирање: на парцели (отворени паркинг простор и/или у оквиру гараже). 
 
 
Планиране површине за комерцијалне садржаје 
 
Површина планирана за комерцијалне садржаје у оквиру границе Плана износи око 4,2 ha. 
У складу са табелом Компатибилности намена ПГР Београда планирана је површина за 
комерцијалне садржаје – зона комерцијалних садржаја у зони ниске спратности (К3). 
 
Планирају се основни урбанистички параметри: 

 Максимални степен изграђености: 1,2; 
 Максимална спратност објекта: П+2+Пк/Пс; 
 Процењена БРГП: око 39897m2; 
 Минимални проценат зелених површина: 40%; 
 Минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом: 15%; 

 Паркирање: на парцели (отворени паркинг простор и/или у оквиру гараже). 
 
 
Планирани верски објекти и комплекси 
 
У обухвату Плана, на локацији јужно од Смедеревског пута, у улици 29. новембра планирана 
је површина за верске објекте и комплексе. 
У планираном комплексу верског објекта, величине око 2000 m2, могуће је изградити објекат 
основне намене, који је у функцији верског обреда и објекте пратећих намена који нису 
директно у функцији верског обреда, али омогућавају неометано функционисање основног 
верског садржаја, као што су нпр. канцеларије, сала за предавања, библиотека, трпезарија са 
кухињом, помоћне просторије и станови за свештенике.  
 
 
Планиране остале зелене површине  
 
Остале зелене површине су планиране као три подтипа: шуме, заштитни зелени појасеви и 
вртови. 
На простору између саобраћајнице Спољна магистрална тангента и улице Радојке Лакић, који 
је обухваћен активним клизиштем, планира се зелена површина са својствима заштите и 
фиксирања тла. 
На осталим зеленим површинама је могућа екстензивна производња хране без употребе 
вештачки синтетизованих материја, формирање баштенских колонија, подизање шума као 
заштитних зелених појасева и изградња отворених спортских терена са пратећим 
садржајима.  
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7.3. Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране БРГП 
 

НАМЕНА ПОВРШИНА
постојеће (ha) 

(оријентационо)   
(%) 

 планирано (ha) 

(оријентационо)
(%) 

површине јавних намена

мрежа саобраћајница 9,77 3,52 22,07 7,95

површине за објекте и комплексе         јавних 

служби
0,00 0,00 36,12 13,01

зелене површине 0,00 0,00 4,11 1,48

шуме 0,00 0,00 1,45 0,52

површине за инфраструктурне           објекте и 

комплексе
0,00 0,00 0,07 0,03

површине јавних намена у заштитној зони 

далековода, чија ће се намена утврдити у 

фази израде Нацрта плана 

0,00 0,00 9,25 3,33

укупно 1 9,77 3,52 73,07 26,32

површине осталих намена

површине за становање 86,40 31,12 106,30 38,29

мешовити градски центри 0,00 0,00 67,70 24,39

површине за комерцијалне садржаје 6,62 2,38 4,16 1,50

површине за привредне зоне 0,00 0,00 6,13 2,21

површине за верске објекте и комплексе 0,00 0,00 0,20 0,07

остале зелене површине 23,00 8,29 7,90 2,85

неизграђено земљиште 1,71 0,62 0,00 0,00

пољопривредне површине 150,10 54,07 0,00 0,00

површине осталих намена у заштитној зони 

далековода, чија ће се намена утврдити у 

фази израде Нацрта плана 

0,00 0,00 12,14 4,37

укупно 2 267,83 96,48 204,53 73,68

укупно 1+2 277,60 100 277,60 100  
Табела биланса предложених намена површина (оријентационо) 

 
 

ПОСТОЈЕћЕ 

(оријентационо)

УКУПНО 

ПЛАНИРАНО 

(пост.+ново) 

(оријентационо)

површина плана 277,6hа 277,6hа

БРГП становања 54399m2 748157m2

БРГП комерцијалних садржаја 2480m2 149894m2

БРГП привредних зона / 49058m2

БРГП јавних служби, јавних објеката и комплекса / 76575m2 

БРГП укупно 56879m2 1023684m2

бр. станова 363 4988

бр. становника 2450 14465  
Табела процењене планиране БРГП       

 
 



25 

 

 намена зона

"И"                     

индекс 

изграђености 

парцеле

"З"                       

индекс 

заузетости 

парцеле %

% зелених  

површина

"С"  макс.  

спратност/ 

макс. 

висина 

венца

"И"                     

индекс 

изграђености 

парцеле

"З"                       

индекс 

заузетости 

парцеле %

% зелених  

површина

"С"  макс.  

спратност/ 

макс. 

висина 

венца

С1 60 (30) 40 60 (30)

С4 50 (20) 30-50 50 (20)

мешовити 

градски центри
М6 0,8 / 40 (15) П+2+Пк/Пс 1,5 60 40 (15) П+2+Пк/Пс

површине за 

комерцијалне 

садржаје

К3 1,2 / 40 (15) П+2+Пк/Пс 1,5 60 40 (15) П+2+Пк/Пс

површине за 

привредне зоне
П2 1,0 / 20 (10) 18,0 m 1,5 50 20 (10) 18,0 m

0,5 1,2

ПЛАН ШИРЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ (ПГР Београда)ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

површине за 

становање
/ П+1+Пк/Пс П+1+Пк/Пс

 
Табела предложених основних урбанистичких параметара и параметара ПГР Београда 

 
У фази Нацрта плана прецизно ће се одредити биланси планираних површина, урбанистички 
параметри на нивоу зоне и парцеле као и планирани капацитети изградње. 
 
 
8. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 
 
Очекивани ефекти планирања су: 

- повећање атрактивности подручја и стандарда становања, 
- заокруживање просторно-функционалне трансформације рубних делова насеља 

Миријево и Калуђерица, 
- изградња нове саобраћајне и инфраструктурне мреже и интеграција са мрежама у 

окружењу, 
- опремање обухваћеног подручја објектима социјалне инфраструктуре, 
- стварање планских услова за развој привредне зоне у складу са савременим 

потребама, технологијама и условима заштите животне средине,  
- унапређење стања животне средине кроз инфраструктурно опремање подручја.  
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Саставни део Елабората за рани јавни увид су и: 
 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ  

 
1. ШИРА СИТУАЦИЈА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА     Р 1: 10000 
2.  ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА     Р 1: 2500 
3.  ПРЕДЛОГ ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА    Р 1: 2500 
 

 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

1. Одлука о изради Плана  
2. Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину 
3. Извод из ПГР Београда       
4. Подаци о постојећој планској документацији 
5. Иницијатива (Програмски задатак Инвеститора) 

 

 
 

 


