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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА:  

ЏОРЏА ВАШИНГТОНА, БУЛЕВАРА ДЕСПОТА СТЕФАНА И ЦЕТИЊСКЕ,  

ГО СТАРИ ГРАД 

 
- Елаборат за рани јавни увид - 

 
I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 
1. УВОД  
 
Изради Плана детаљне регулације детаљне регулације за блок између улица Џорџа 
Вашингтона, Булевар деспота Стефана и Цетињске, ГО Стари град, приступило се на 
основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације детаљне регулације за блок између 
улица Џорџа Вашингтона, Булевар деспота Стефана и Цетињске, ГО Стари град ("Сл.лист 
града Београда", број 19/2017) - у даљем тексту: Одлука, коју је Скупштина града 
Београда донела на седници одржаној 20.04.2017. године. 
Изради планске документације се приступило на основу иницијативе Инвеститора, "DOO 
DIJAGONINVEST NOVI SAD" из Новог Сада, у циљу стварања планског основа за 
дефинисање јавног интереса, стварања планских могућности и обезбеђивања капацитета 
техничке инфраструктуре за планирану изградњу. 
 
2. ОБУХВАТ ПЛАНА  
 
Граница Плана детаљне регулације обухвата градски блок, између улица Џорџа 
Вашингтона, Булевара деспота Стефана и Цетињске, ГО Стари град, као и целу ширину 
регулације Цетињске улице од Булевара деспота Стефана до улице Џорџа Вашингтона, у 
складу са важећим плановима у непосредној околини предложеног обухвата, као и 
Планом детаљне регулације за део Булевара деспота Стефана, од улице Џорџа 
Вашингтона до улице Цетињске, ГО Стари град („Сл. лист града Београда“, број 21/17), 
чија се граница поклапа са предлогом границе предметног Плана (у делу Цетињске 
улице). 
У обухват плана улазе следеће катастарске парцеле: 
КП 1519, 1521, 1522, 1523/1, 1523/2, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1532, 1533, 1534, 1535, 
1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541/1, 1541/2, 1542, 1543/1, 1543/2, 1544/1, 1544/2, 1545, 
1547, 1548, 1549, 1550, 1551, део 1552 (Улица Цетињска), све КО Стари град, ГО Стари 
град. 
Оквирна површина обухвата плана: ~2,08 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  (http://www.geosrbija.rs/) 
- дигитални катастарски план 
 
Граница Плана приказана је на свим графичким прилозима овог елабората. 
 
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); 
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– Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 64/15); 
–  Одлука о изради Плана детаљне регулације детаљне регулације блока између улица: 
Џорџа Вашингтона, Булевара деспота Стефана и Цетињске, ГО Стари град ("Сл.лист града 
Београда", број 19/2017). 
 
3.2. Плански основ 
 
– План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе - град Београд (целине I – XIX) ("Службени лист града Београда", број 20/16 и 
97/16). 
 
4. ПЛАНСКЕ УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНА ШИРЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ И ПЛАНОВА 
КОНТАКТНОГ ПОДРУЧЈА 
 
Предметно подручје према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта 
јединице локалне самоуправе - град Београд (целине I – XIX) припада Целини I,  према 
планираној намени површина припада површинама остале намене - мешовити градски 
центри, а спроводи се израдом Плана детаљне регулације. 
 
4.1. Извод из ПГР грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе 
- град Београд (целине I – XIX) ("Службени лист града Београда", број 20/16 и 
97/16) 
 
Целина I – Центар Београда, обухвата историјски центар Београда - "варош у шанцу", 
Теразије, Славију, Светосавски плато, луку Београд, Савски амфитеатар и Прокоп. 
Ова целина се развија у старом градском језгру формирајући матрицу компактних блокова 
са потпуно дефинисаном парцелацијом, регулацијом улица и зграда са претежно ивичном 
изградњом и припадајућим отвореним јавним просторима. У погледу капацитета, центар 
Београда и даље остаје простор највеће концентрације становника, запослених, 
изграђених објеката и атрактивних функција. По урбаним карактеристикама, типологији 
изграђености, споменичким, амбијенталним и другим вредностима, ова целина 
представља најсложенији и најатрактивнији простор Београда. 
Највећи део територије целине I - Центра Београда је дефинисан као трајно добро 
Београда. 
Културна добра од изузетног значаја, културна добра од великог значаја, културна добра 
и добра која уживају претходну заштиту, фиксни елементи зеленила, археолошка 
налазишта свих рангова заштите, заштићене визуре, улични потези који се налазе на 
простору целине I - Центар Београда су елементи који су доминантни у односу на општа и 
посебна правила за изградњу и уређење простора. 
Постојећи јасно артикулисан потез мешовитих централних функција, површина јавне 
намене и садржаја, формиран од историјског језгра - "вароши у шанцу", ка Славији и 
Булевару краља Александра, допуњава се новим централним и јавним садржајима 
највишег ранга.  
Концентрације централних активности планиране су, такође, дуж попречних веза између 
обала, углавном у постојећим улицама, али и на новим продорима ка рекама, повезујући 
традиционални центар са атрактивним пунктовима на обали.  
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Планирана намена површина      

  
Планирана намена површина (извод из ПГР-а) 

 
Намене дефинисане графичким прилогом "Планирана намена површина" представљају 
претежну, доминантну намену на том простору, што значи да заузимају више од 50% 
површине блока, односно зоне у којој је означена та намена. Свака намена подразумева и 
друге компатибилне намене, према табели компатибилности намена и одговарајућим 
условима. На нивоу појединачних парцела у оквиру блока намена дефинисана као 
компатибилна може бити доминантна или једина. 
 
Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе град Београд, предметна локација се налази у зони мешовитих градских 
центара у зони центра Београда (зона М1). 
 

Подела на зоне са истим правилима грађења (Извод из ПГР-а) 
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Зона М1, зона мешовитих градских центара у зони центра Београда, подразумева 
комбинацију становања, комерцијалних и јавних садржаја велике спратности и 
карактеристична је за целину I. 
Центар Београда карактерише ивична изградња у формираним блоковима са мешовитом 
наменом која чини преовлађујуће урбано ткиво. 
 
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ МЕШОВИТИХ ГРАДСКИХ ЦЕНТАРА 

У ЗОНИ ЦЕНТРА БЕОГРАДА (М1) 

основна намена 
површина 

- мешовити градски центар 
- мешовити градски центри подразумевају комбинацију 

комерцијалних садржаја са становањем у односу становање : 

пословање 0 - 80% : 20% - 100% 
- у приземљу планиранираних објекта обавезни су комерцијални 

садржаји 

компатибилност 
намене 

- са мешовитим градским центрима су компатибилни комерцијални 
садржаји из области трговине и услужних делатности које не 

угрожавају животну средину и не стварају буку, као и остале 
компатибилне намене у складу са Табелом ,,Компатибилност 

намена“ у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1. 
- компатибилна намена може бити заступљена до 80%, осим 

површина јавне намене, које могу бити и до 100% 

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

индекс заузетости 

парцеле 

- индекс заузетости („З“) на парцели је до 60%, изузетно 70%, 

уколико је проценат комерцијалних садржаја већи од 50% од 

укупне БРГП 
- индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% 

индекс изграђености 

парцеле 

- индекс изграђености („И“) на парцели је до 4.0 

- индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% 

висина објекта - максимална висина венца објекта је 32.0m, а максимална висина 

слемена објекта је 37.0m, што дефинише оријентациону планирану 
спратност П+8+Пк/Пс. 

- Максимална висина објеката (у односу на ширину улице): 

- у постојећим изграђеним блоковима 1.5 ширина улице 
- у новим блоковима 1.0 ширина улице 

- уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, меродавно 
је растојање између грађевинских линија 

услови за слободне и 

зелене површине 

- минимални проценат слободних површина на парцели је 40%, 

изузетно 30%, уколико је проценат комерцијалних садржаја већи 
од 50% од укупне БРГП 

- минимални проценат зелених површина у директном контакту са 
тлом (без подземних објеката и/или делова одземних објеката) 

износи 10% 

решење паркирања - паркирање решити на парцели изградњом гараже или на 
отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према нормативима 

дефинисаним у поглављу 3.1.1 Правила грађења саобраћајне 

мреже 

минимални степен 

опремљености 
инфраструктуром 

- објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону 

мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, 
топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор 

енергије 

заштита културног 
наслеђа 

- све интервенције на културним добрима и добрима под претходном 
заштитом се дефинишу у складу са условима надлежне институције 

за заштиту споменика културе. 
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Општа правила уређења и грађења 
 
Даље спровођење ПГР Београда за обухваћену територију планирано је обавезном 
израдом плана детаљне регулације, уз примену општих правила уређења и грађења. 
Општим правилима уређења и грађења дефинисана су правила која се примењују као 
основ за израду планова детаљне регулације приликом спровођења плана генералне 
регулације. Изузетно, приликом израде плана детаљне регулације, могу се утврдити и 
другачија правила у складу са специфичностима локације, у сарадњи са надлежним 
институцијама. 
 
Правила за интервенције на постојећим објектима 
 
- Постојеће грађевинске линије изграђених објеката се задржавају уколико се планом 
детаљне разраде не одреди другачије. Уколико се врши замена објекта или радикална 
реконструкција, објекат се мора градити по свим условима за нове објекте. 
- Изграђени објекти чија висина превазилази максимално дозвољене вредности висине за 
планирану зону, задржавају се са постојећом висином без могућности повећања висине 
ради формирања новог корисног простора. 
- Код изграђених објеката задржавају се постојеће коте приземља. 
- Доградња, реконструкција, промена намене и било какво повећање капацитета објекта 
подразумева обезбеђење одговарајућег броја паркинг места за нове капацитете према 
нормативима. 
- Није дозвољено затварање постојећих пролаза и пасажа у унутрашњост. Ови пролази се 
задржавају ради безбедносних мера (приступ интервентних возила) и у интересу је 
становника блока (проветреност компактних блокова, паркирање у унутрашњости блока, 
пешачки приступи блоку итд.). Дозвољено је смањење ширине пасажа, задржавајући 
минималну ширину пасажа од 3.5 m по пасажу, у складу са саобраћајним решењем блока 
и конструктивним склопом објеката уз сагласност аутора објекта или одговарајуће 
институције. 
- Доградња елемената комуникација - лифтова и степеништа, дозвољава се у свим зонама 
под условом да предметна интервенција не угрожава функционисање и статичку 
стабилност постојећег објекта и објеката на суседним парцелама. Сви елементи 
вертикалних комуникација морају бити заштићени од спољних утицаја. 
- У мешовитим градским центрима у централној зони није дозвољено затварање балкона, 
лођа и тераса оријентисаних према улици и другим јавним просторима осим као 
јединствена интервенција за све етаже. Могуће је затварање лођа и тераса према 
унутрашњем дворишту под условом да се интервенција изводи на исти начин, у истом 
материјалу и боји, у складу са постојећим елементима зграде. 
 
Правила за изградњу нових објеката 
 
- Код постојећих блокова, грађевинска линија према регулацији која је дефинисана 
постојећим објектима који се задржавају, обавезујућа је за положај грађевинске линије 
планираних објеката. 
- Уколико је објекат повучен од бочне границе парцеле, минимално растојање објекта без 
отвора или са отворима помоћних просторија на бочним фасадама, (парапет отвора 
минимално 1.6 m) од бочних граница парцеле је 1/5 висине објекта. 
- Минимално растојање објекта од границе парцeле са отворима стамбених просторија на 
бочним фасадама, од бочних граница парцеле је 1/3 висине објекта. Растојање 
грађевинске линије планираног објекта према задњој линији парцеле је минимално 1/2 
висине објекта. 
- Минимално међусобно растојање стамбених и нестамбених објеката, на истој парцели 
или грађевинском комплексу, је 2/3 висине вишег објекта, растојање између два 
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нестамбена објекта је 1/2 висине вишег објекта, а од помоћних објеката једна висина 
помоћног објекта. 
- Правила о висини објеката важе за изградњу нових зграда и за доградњу постојећих 
зграда. 
- У постојећим изграђеним блоковима, максимална висина нових објеката на регулацији 
без обзира на намену, једнака је 1.5 ширини улице. Висина објеката на регулацији може 
бити већа од 1.5 ширине улице под условом да се спрат изнад дозвољене висине зграде 
гради као повучени спрат, али не виша од максималне висине за тај тип блока. Повучени 
спрат се повлачи минимално 1.5 m у односу на фасадну раван последњег спрата, према 
јавној површини. Изнад повученог спрата може се изградити искључиво плитак кос кров. 
- Подземна грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле, може се поклапати са 
бочним и задњом границом парцеле, а према регулационој линији може се поклапати са 
регулационом или са надземном грађевинском линијом. У централној градској зони, 
максимална површина подземних етажа је 85% површине парцеле односно минимум 15% 
површине парцеле мора бити незастрт. 
- Кота приземља планираних објеката може бити максимум 1.6 m виша од највише коте 
приступне саобраћајнице, односно нулте коте. Кота приземља планираних објеката на 
равном терену не може бити нижа од највише коте приступне саобраћајнице, односно 
нулте коте. 
- На објектима у непрекинутом низу бочни зидови објеката према суседним парцелама 
изводе се без могућности отварања прозорских отвора, без обзира на висинску разлику 
или сагласност суседа. 
- Нови објекат се наслања на калкане суседних објеката у пуној површини калкана и не 
сме бити већи од габарита постојећег калкана када се постојећи калкан детаљнијим 
планом задржава у постојећем волумену. Уколико је суседни објекат предвиђен за 
замену, у лошем грађевинском стању, или својим изгледом не одговара планираној 
структури, габарит новог објекта може бити и већи од суседног. 
- Последња етажа се може извести као пуна, са косим, равним или плитким косим кровом 
(до 15 степени) са одговарајућим кровним покривачем и атиком до дозвољене висине 
венца, као поткровље, мансарда или повучена етажа. Кров се такође може извести и као 
зелени кров, односно раван кров насут одговарајућим слојевима и озелењен. 
- Приликом пројектовања новог објекта поштовати положај и димензије светларника 
постојећег суседног објекта, и пресликати га у пуној ширини.  
- Ако је стационарни саобраћај решен на парцели, у приземљу објекта обавезно 
планирати колски пролаз минималне ширине 3.5 m. 
 
Заштита непокретних културних добара 
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Подручје целине I представља најрепрезентативнији и функционално најзначајнији део 
Београда. Подручје старог градског језгра Београда представља са споменичког аспекта 
најбогатији и најзначајнији ресурс града, како по разноврсности културног наслеђа, исто 
тако и по његовој вредности и значају за културу и идентитет српског народа. 
 

За реализацију плана генералне регулације у складу са његовим опредељењима ка 
одрживом развоју и очувању културног идентитета људи и простора, неопходна је 
непосредна сарадња са институцијама заштите споменика културе и примена 
обавезујућих правила за заштићене објекте или целине која се односе на форму објеката 
и простора. Правилима која могу одступати од општих пераметара за одређену намену 
плана генералне регулације може се на најбољи начин постићи да се задржани објекат 
инкорпорира у нову изградњу, а да се при том сачувају и истакну његове вредности. 
 

Подручје старог градског језгра Београда представља са споменичког аспекта најбогатији 
и најзначајнији ресурс града, како по разноврсности културног наслеђа, исто тако и по 
његовој вредности и значају за културу и идентитет српског народа. 
Највећи део целине I, је вреднован и јасно су одређене границе целина са различитим 
споменичким статусом, такође је вреднован и богат фонд појединачних објеката 
непокретног културног наслеђа различитих врста, у скаладу са Законом о културним 
добрима, (''Службени гласник РС'' бр.71/94.). 
Вредност историјског, постојећег урбанистичког и архитектонског концепта Старог језгра 
Београда дефинисана је са намером да се заштити, очува и унапреди, како са аспекта 
институција заштите културног наслеђа тако и ставова других струковних организација. 
Имајући у виду да се на овом простору налази најзначајнији и најобимнији фонд културне 
баштине Београда, у складу са ставовима надлежних институција заштите споменика 
културе, током израде Нацрта плана биће дефинисане зоне тј. функционалне целине, у 
оквиру којих је могуће остварити планиране намене, а према правилима уређења и 
коришћења дефинисаних овим планом за сваку зону појединачно, на подручју Плана. 
 

Заштита животне средине 
 
Концепција заштите животне средине дефинисана ПГР-ом заснива се на опредељењу за 
одрживи развој Београда, па тако и разматране територије што представља континуирани 
процес успостављања равнотеже између коришћења природних ресурса и даљег развоја 
урбаних функција града. 
Концепција заштите и унапређења животне средине заснива се на: 

- очувању и заштити природних вредности (ваздух, вода за пиће, шумско земљиште 
биодиверзитет) и непокретних културних добара кроз делотворно управљање 
заштићеним подручјима; 

- планирању на основама одрживог развоја: рационално коришћење природних 
ресурса уважавајући "еколошки" капацитет простора; 

- повећању коришћења обновљивих извора енергије; 
- превенцији и санацији, применом принципа предострожности за активности које могу 

да изазову већи еколошки ризик или неизвесност; 
- интегрисању заштите животне средине у секторе планирања, пројектовања и 

изградње, кроз инструменте процене утицаја. 
Циљеве, задатке и мере заштите животне средине могуће је ефикасно остварити 
интеграцијом политике заштите животне средине са политикама других сектора, 
унапређењем и доследним спровођењем законске регулативе, унапређењем система 
контроле квалитета животне средине, развојем ефикасног система финансирања заштите 
животне средине и доношењем стратешких планских докумената из области заштите 
животне средине. 
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У складу са Решењем Секретаријата за заштиту животне средине, број 501.3-156/2016-V-

04 од 31.08.2016. године, за потребе израде предметног плана није потребна израда 

Статешке процене утицаја на животну средину. 

Смернице за спровођење плана 
 

 
Извод из ПГР-а - "Начин спровођења плана" 

 
Предметна локација је ПГР-ом препозната као подручје за које је обавезна израда плана 
детаљне регулације. План детаљне регулације израђује се у складу са Планом генералне 
регулације дефинисаном: наменом површина, зонама са истим правилима грађења, 
површинама јавне намене, примарном мрежом саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 
Намена површина је дата као информација о претежној намени и просторном размештају, 
уз могућност примене правила компатибилности. 
 
УТИЦАЈ ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА КОНТАКТНОГ ПОДРУЧЈА 
 
У непосредној околини предложеног обухвата Плана су на снази следећи планови: 
- План генералне регулације (непосредна примена правила грађења) - за саобраћајницу 
Џорџа Вашингтона; 
- Измена детаљног урбанистичког плана реконструкције дела М3 на територији општине 
Стари град ("Сл. лист града Београда", број 16/90) - за простор јужно од Булевара деспоте 
Стефана; 
План генералне регулације (непосредна примена правила грађења израдом 
урбанистичког пројекта) - за блок западно од Цетињске улице. 
За део Булевара деспота Стефана који је у директном контакту са предложеном границом 
Плана у току је израда Плана детаљне регулације, који је у завршној фази процедуре 
усвајања, а обрађивач је Урбанистички завод Београда ЈП. 
У складу са дефинисаном границом овог ПДР-а и Мишљењем Урбанистичког завода (број 
350-1166/2016 од 15.09.2016. године), добијеним за потребе покретања Иницијативе за 
израду Плана, границом предметног Плана је обухваћена и цела ширина регулације 
Цетињске улице од улице Булевара деспота Стефана до улице Џорџа Вашингтона (до 
границе наведеног ПДР-а). 
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Саобраћајне површине  
 
Концепт уличне мреже заснива се на Плану генералне регулације Београда. Обухват 
Плана се граничи са регулацијама улица Џорџа Вашингтона и Булевар деспота Стефана, а 
детаљна разрада Цетињске улице је предмет израде овог Плана. Улице Булевар деспота 
Стефана и Џорџа Вашингтона су део примарне уличне мреже, док је Цетињска улица део 
секундарне уличне мреже, као приступна улице намењене индивидуалном саобраћају, 
снабдевању комерцијалних садржаја и паркирању возила. 

  
Постојећа намена површина (ПГР Београда) 

Булевар деспота Стефана (саобраћајница I реда - магистрална саобраћајница) - се у 
контактној зони са предметним блоком спроводи на основу ПДР за део Булевара деспота 
Стефана од Улице Џорџа Вашингтона до Улице Цетињске, ГО Стари град; 
Улица Џорџа Вашингтона (саобраћајница I реда) - се спроводи непосредном применом 
правила ПГР Београда; 
Улица Цетињска (саобраћајница II реда) - обавезна је израда ПДР-а). 
 
Булевар деспота Стефана у свом профилу, у делу који се граничи са предметним Планом 
(од Улице Џорџа Вашингтона до Цетињске) има једну траку по смеру, док је у осталом 
делу изведен са две траке по смеру. Због тога овај део представља „уско грло” и 
проузрокује честе проблеме у одвијању саобраћаја. 
Булеваром деспота Стефана саобраћају линије аутобуског, док Улицом Џорџа Вашингтона 
саобраћају линије аутобуског и трамвајског подсистема ЈГПП-а. У постојећем стању 
паркирање је организовано у регулацији Булевара Деспота Стефана, док је са јужне 
стране организовано паркирање под углом и то само у првој четвртини гледано од 
Цетињске ка Улици Џорџа Вашингтона. Ова паркинг места припадају Зони III у оквиру 
Зонског система паркирања у Београду, али се поред њих паркирање одвија и на свим 
расположивим површинама. Такође, паркирање се одвија и унутар блока, на 
неизграђеним деловима појединих парцела. Ширине колских приступа биће дефинисане у 
сарадњи са Секретаријатом за саобраћај. 
 
Елементи попречног профила Цетињске улице, који ће бити дефинисани овим Планом 
представљаће просторну проверу, а у току израде техничке документације, у зависности 
од урбанистичких потреба и саобраћајних захтева, може се извршити редефинисање тј. 
прерасподела елемената поречног профила у оквиру регулационе ширине која се планира 
овим Планом. 



10 
 

Пешачки саобраћај 
 
Површине резервисане за кретање пешака планиране су уз све примарне и секундарне 
саобраћајнице уличне мреже тротоарима. 
Пешачка кретања се одвијају тротоарима у оквиру улица. Планираним решењем се 
задржавају постојећи дрвореди у оквиру уличних регулација. 
 
Паркирање 
 
Захтеви за паркирањем у границама плана решавани су у функцији планираних намена 
објеката. Унутар границе плана, задржава се паркирање возила у регулацији наведених 
саобраћајница. 
Паркирање у оквиру граница Плана планирано је у гаражама и на отвореним 
паркиралиштима, у оквиру парцела где за то постоје просторне могућности. 
Уколико се планира фазна реализација појединих комплекса (парцела), свака фаза мора 
представљати јединствену функционалну целину, и за сваку од фаза мора бити решено 
паркирање. 
За планиране објекте и објекте који се реконструишу, дограђују или надограђују услов за 
изградњу је обезбеђивање потребног броја паркинг места на припадајућој парцели: у 
подземним или надземним гаражама, у подземним етажама објеката или на 
отвореним/површинским паркиралиштима на слободној површини парцеле, а према датим 
нормативима. 
Паркирање возила мора се решавати на припадајућој парцели, а према датим 
нормативима и расположивим просторним могућностима: у сутеренским и подземним 
етажама планираних објеката или на отвореним/површинским паркиралиштима уколико 
за то постоје просторне могућности или у подземним или надземним гаражама. 
 
НОРМАТИВИ ЗА ПАРКИРАЊЕ 

комерцијални садржаји  1ПМ на 50m2 продајног простора трговинских садржаја 
 1ПМ на 60m2 НГП административног или пословног простора 
 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског објекта 
 1ПМ на 2-10 кревета хотела у зависности од категорије 
 1ПМ на 50m2 продајног простора шопинг молова, хипермаркета 
 1ПМ на 3 истакачка места за станице за снабдевање горивом 

+1ПМ на 25m2 кафеа/ресторана+1ПМ на 0,5 радна места на 
линији за прање или негу возила 

 1ПМ на 50m2 корисног простора пословних јединица или 1ПМ по 
пословној јединици, за случај кад је корисна површина пословне 
јединице мања од 50 m2. 

јавне службе  1ПМ на 3 запослена за факултете и више школе; 40% потребног 
броја ПМ на припадајућој парцели 

 1ПМ на 7 запослених у музејима 
 1ПМ на 60 m2 БРГП простора државне администрације 
 1ПМ на 3 запослена за објекте посебне намене (ватрогасне 

станице, војни комплекси и сл.) уз потребан број паркинг места 
за специјална возила 

становање   

 
Инжењерскогеолошке карактеристике терена 
 
На бази инжењерскогеолошке реонизације, а за потребе планирања простора у оквиру 
Плана генералне регулације извршена је категоризација терена.  Подручје у обухвату 
Плана припада реону I C1 - терени који су повољни за урбанизацију.  
 
I Повољни терени (IA1 и IC1) - Са инжењерско-геолошког аспекта ови терени су 
оцењени као најпогоднији за урбанизацију (становање, инфраструктура, саобраћај), без 
ограничења у коришћењу, а уз уважавање локалних инжењерско-геолошких 
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карактеристика терена. Изградња објеката у овим теренима се може вршити без 
ограничења уз уважавање локалних геотехничких карактеристика терена. 
 
Рејон IC1 – Ови рејони обухватају земунску лесну зараван у распону кота од 95 - 107 
mnv. Терен са нивоом подземне воде већим од 10 m.  
Приликом коришћења овог рејона у циљу урбанизације треба да се испоштују следеће 
препоруке: 
- изградња објеката у овим теренима се може вршити без ограничења уз уважавање 
локалних геотехничких карактеристика терена; 
- пожељно је да објекти имају подруме, јер се на тај начин смањује дебљина леса врло 
осетљивог на провлажавање испод темеља; 
- при димензионисању темеља водити рачуна о малој дозвољеној носивости лесних 
наслага; 
- прикључци кућних инсталација на спољну мрежу инфраструктуре морају бити 
флексибилни, како би могли да прате прогнозирана слегања објеката и остварени са што 
мање продора; 
- изградњу објеката започети тек по изградњи планиране инфраструктуре; 
- имајући у виду осетљивост лесног тла на промену влажности, темељне ископе изводити 
брзо, по могућству у периодима без падавина или предвидети мере за заштиту ископа у 
време падавина. Изведени ископи не треба да стоје дуго отворени. 
Пожељно је да се последњих 30-так cm темељних ископа изводи непосредно пред само 
бетонирање темеља. Шире изведени ископи морају се одмах затрпати ископаним тлом 
уз одговарајуће збијање. Хидрогеотермалне карактеристике подземних вода које се 
налазе у оквиру овога рејона ниске енталпије чија температура не прелази 25°C су 
интересанте као природни ресурс који се може користити као један од видова обновљиве 
енергије. 
 
5. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 
Подручје плана припада централној зони у наслеђеним централним деловима града са 
вишепородичним стамбеним објектима изграђеним по ободу блока. У односу на 
регулациону линију блока постављени су на њу или паралелно са њом. Сваком објекту 
припада део уличног фронта и део залеђа све до парцеле суседних објеката. 

 

 
Ортофото приказ локације са предлогом границе плана 
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У постојећем стању у обухвату плана издвајају се следеће намене: 
 
Површине јавне намене: 
- јавне саобраћајне површине 
Површине остале намене: 
- становање 
 
5.1. Локација - постојећи начин коришћења земљишта 

 
Постојећи објекти су изграђени по ободу блокoва, а у односу на регулациону линију 
постављени су на њу или паралелно са њом. По правилу су двострано узидани. Сваком 
објекту припада део уличног фронта и део залеђа све до парцела суседних објеката. У 
овим компактним блоковима централне зоне града изражена је изграђеност у дубини 
парцеле са претежно стамбеним и помоћним објектима. Овај тип стамбеног ткива 
каректерише висок индекс изграђености и степен заузетости на парцели, неуређеност 
унутрашњих делова блока, недостатак паркинг места, како за становнике, тако и за 
кориснике пословног простора у приземљу објеката. 
Спратност постојећих објеката креће се у распону од П+2+ПК до П+8+М (мансарда). 

 
 

      
Неуједначеност уличног фронта дуж Бул. деспота Стефана 
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                                       Изглед дела фронта дуж Бул. деспота Стефана 

 
 
 

 
Изглед дела фронта дуж Бул. деспота Стефана 
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        Угао Џ. Вашингтона и Бул. деспота Стефана    Изглед дела фронта дуж Бул. деспота Стефана 
 

             
  Вертикална регулација (Бул. деспота Стефана)     Изглед фронта дуж Бул. деспота Стефана 

За потребе иницијативе за израду Плана детаљне регулације прибављена су следећа 

мишљења: 

- ЈУП Урбанистички завод Београда, број 350-1166/2016 од 15.09.2016. године; 

- Секретаријат за заштиту животне средине, број 501.3-156/2016-V-04 од 31.08.2016. 

године; 

- ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, број 58162/6-01 

од 15.09.2016. године. 
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У складу са наведеним мишљењима (који су дати у прилогу овог дописа), дефинисани су 

наведени елементи за израду предложеног Плана детаљне регулације. 

6. ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА  
 

- Сагледавање просторних и развојних могућности предметне локације, њеног 
непосредног и ширег окружења, а у складу са планским оквиром ПГР-а Београда; 

- Стварање планских могућности за релизацију нових садржаја; 
- Дефинисање капацитета саобраћајне и инфраструктурне мреже и објеката, у складу 

са планом вишег реда; 
- Дефинисање правила препарцелације; 
- Дефинисање правила уређења простора и правила грађења; 
- Очување, заштита и побољшање услова животне средине. 
- Стварање планског основа за реализацију појединачних локација; 
- Унапређење постојећег карактера и амбијента предметног подручја у складу са 

значајем и карактеристикама простора. 
 
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу плана и обухват грађевинског 
подручја, детаљну намену земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и 
грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, трасе, 
коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, 
правила уређења и правила грађења на парцели, као и графички део. 
 
7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА  
 
Планирано је да се блокови у централној и зони града и даље развијају и унапређују. 
Циљ је да се временом унапреди и знатно увећа стандард коришћења простора и то 
изградњом гаража и паркинга, ослобађањем унутрашњости блокова где год је то могуће и 
стварањем нових зелених површина, бољим проветравањем и осветљењем блокова, 
побољшањем услова становања у објектима. 

 
Површине мешовитих градских центара у централној зони града, линеарним потезима 
дуж главних саобраћајница или концентрацијом у центрима градских подцелина су оне у 
којима је планирана изградња комерцијалних, пословних и стамбених објеката са 
пословним приземљем. 
У постојећим објектима на потезима мешовите намене планира се трансформација 
приземља, сутерена и евентуално осталих етажа у пословне и јавне садржаје. Нова 
изградња на појединачним парцелама подразумева изградњу како пословних тако и 
стамбених објеката са обавезним пословањем најмање у приземљу.  
 
У циљу организоване и планиране изградње којом се, подизањем опремљености локације 
и квалитета појединачних објеката, квалитета појединачних објеката, побољшавају 
услови живота у ширем подручју, неопходно је поштовање три основна принципа: 
1. склад са изграђеним структурама, уз поштовање контекста локације; 
2. формирање урбанистичког решења у контексту ширег окружења, блока, суседних 
блокова и шире зоне; 
3. поштовање регулације и стечених урбанистичких обавеза у саобраћају и 
инфраструктури. 
 
Планским решењем створиће су услови да се дотрајали грађевински фонд у блоку замени 
новим уз повећање бруто површине и трансформацијом постојећег становања у зону 
мешовите намене. 
Планом се не предвиђа задржавање или рушење постојећих објеката, већ ће бити 
дефинисани намена површина, капацитети и правила грађења. 
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У складу са добијеним условима надлежних комуналних кућа и институција, током израде 
Нацрта плана биће дефинисане зоне тј. функционалне целине, у оквиру којих је могуће 
остварити планиране намене, а према правилима уређења и коришћења дефинисаних 
овим планом за сваку зону појединачно, на подручју Плана. 
Паркирање возила планира се у подземним гаражама у оквиру парцеле, као и 
паркирањем на слободном делу парцеле тамо где просторне могућности то дозвољавају.   
 
7.1. Биланс површина на подручју Плана  

 
 

БИЛАНС ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА 

 

НАМЕНА ЗЕМЉИШТА 

ПОВРШИНА ЗЕМЉИШТА m² (ha) 

Оријентационо 

ПОСТОЈЕЋЕ ПЛАНИРАНО 

Површине јавне намене - мрежа саобраћајница m² (ha)  
2976,37 m² 

(0,3 ha) 
2976,37 m² 

(0,3 ha) 

Површине осталих намена - мешовити градски центар 
у зони центра Београда (M1) m² (ha)  

17790,50 m² 
(1,78 ha) 

17790,50 m² 
(1,78 ha) 

Укупна површина плана: 20766,87 m² (2,08 ha) 

Табела: Биланс површина на подручју предметног плана 

8. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 
Ширим сагледавањем предметне територије на предметном подручју дефинисаће се нова 
правила грађења у складу са циљевима израде Плана и Планом генералне регулације 
Београда (плански основ). Новим планским решењем биће преиспитана постојећа и 
планирана инфраструктурна мрежа. 
 
Очекивани ефекти планирања су: 
- побољшање нивоа квалитета животне средине и живота становника, кроз планом 
предвиђено уређење и унапређење унутар блоковских површина и околних јавних 
површина; 
- унапређење постојећег карактера, визуелног идентитета и амбијента блока, кроз 
увођење нових садржаја и планиране интервенције на постојећим објектима и изградњи 
нових објеката. 
 
Саставни део Елабората за рани јавни увид су и: 
 
II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
 
1. ОРТОФОТО ПРИКАЗ ЛОКАЦИЈЕ 
2. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА (ПГР БЕОГРАДА ) Р 1:2500 
3. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА (ПГР БЕОГРАДА = ПДР) Р:1:2500 
4. ПОДЕЛА НА ЗОНЕ СА ИСТИМ ПРАВИЛИМА ГРАЂЕЊА (ПГР БЕОГРАДА ) Р 1:2500 
5. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ (ПГР БЕОГРАДА) Р 1:2500 
6. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА (ПГР БЕОГРАДА ) Р 1:2500 
 
III ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
 
- Одлука о изради Плана 
- Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину 
- Дописи надлежним институцијама 
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