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Скупштина града Београда на седници одржаној ______________. године, на основу члана 35. став 7. Закона о 
планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13) и 
члана 31. Статута града Београда ("Службени лист града Београда" бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16), донела је 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: 
КРАЉА МИЛАНА, РЕСАВСКЕ, НЕМАЊИНЕ И СВЕТОЗАРА 

МАРКОВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ  
  

I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

А) ОПШТИ ДЕО 
 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

 
Изради Плана детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Ресавске, 
Немањине и Светозара Марковића, Градска општина Савски венац (у даљем тексту: План) 
приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за подручје између 
улица: Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, Градска општина Савски 
венац ("Сл. лист града Београда", бр. 97/17), (у даљем тексту: Одлука), на иницијативу 
Југословенског драмског позоришта, Улица Краља Милана бр. 50, Београд, упућену 
Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове под бројем 350-1503/17 од 11.10.2017. 
године. 
 
План је излаган на Раном јавном увиду у периоду од 29.01.2018. до 12.02.2018. године. 
Комисија за планове Скупштине града Београда усвојила je Извештај о раном јавном увиду у 
План на 322. седници, одржаној 27.02.2018. године.  
 
Циљеви израде Плана су: проширење објекта Југословенског драмског позоришта ради 
унапређења постојећих капацитата изградњом нове сцене ''Бојан Ступица'', дефинисање 
капацитета изградње у складу са планским основом и ограничењима у простору, очување 
парка Мањеж и унапређење постојеће јавне зелене површине.  

Очекивани ефекти планирања у погледу унапређења начина коришћења простора су: 
Проширење капацитета Југословенског драмског позоришта изградњом театра ''Бојан 
Ступица'' који је у постојећем стању девастиран, редефинисање и унапређење постојеће 
урбане структуре блока који је од изузетног значаја за град јер представља део важног 
културно историјског простора уз Улицу краља Милана, дефинисање мера урбанистичке 
заштите парка "Maњеж", као евидентираног природног добра и интегралног дела парковског 
наслеђа Београда. 
 

2. ОБУХВАТ ПЛАНА 

 
2.1. ГРАНИЦА ПЛАНА 
(граница Плана је приказана у свим графичким прилозима) 
 
Граница Плана обухвата део територије К.О. Савски венац дефинисане између регулација 
улица: Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића. 
 
Површина обухваћена Планом износи око 3,5 ha. 
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2.2. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОКВИРУ ГРАНИЦЕ ПЛАНА 
(графички прилог бр. 2д "Катастарско – топографски план са границом Плана" Р 1:500) 
 
У оквиру границе Плана налазе се следеће катастарске парцеле: 
К.О.Савски венац 
Целе катастарске парцеле: 
1020, 1021, 1022. 
 
Напомена: У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког 
дела важе бројеви катастарских парцела из графичког прилога  бр. 1д "Катастарско – 
топографски план са границом Плана"  Р 1:500. 
 

3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

(Одлука је саставни део документације Плана) 
(Извод из плана шире просторне целине је саставни део документације Плана) 
 
Правни основ за израду и доношење Плана садржан је у одредбама: 
• Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09, 

64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука 
УС, 132/14 и 145/14),  

• Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања ("Сл. гласник Републике Србије", број 64/15),  

• Одлуке о изради Плана детаљне регулације за подручје између Улица: Краља Милана, 
Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, Градска општина Савски венац ("Сл. лист 
града Београда", бр. 97/17). 

 
Плански основ за израду и доношење Плана представља План генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I - XIX) 
("Сл. лист града Београда" бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) (у даљем тексту: План генералне 
регулације). 
 
Према Плану генералне регулације предметна локација се налази у површинама јавне 
намене:  

- површинама за објекте и комплексе јавних служби: 
• високошколске установе - Ј4 (Факултет музичке уметности); 
• установе културе - Ј9 (Југословенско драмско позориште и Студентски 

културни центар). 
- зеленим површинама  
- мрежи саобраћајница.  

 

4. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА 

(графички прилог бр. 1 "Постојећа намена површина" Р 1:500) 
 
У обухвату плана заступљене су следеће намене: 
 

- површине за објекте и комплексе јавних служби  
- зелене површине 
- мрежа саобраћајница 
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Б) ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
 

1. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ПОДЕЛА НА ЗОНЕ 

 
1.1. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА 

(графички прилог бр. 2 "Планирана намена површина" Р 1:500) 
 
Планиране површине јавних намена су:  
 
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ: 

- мрежа саобраћајница  
 
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ:  

- парк (ЗП1) 
 
ПОВРШИНЕ ЗА ОБЈЕКТЕ И КОМПЛЕКСЕ ЈАВНИХ СЛУЖБИ: 

- високошколске установе (Ј4) 
- установе културе (Ј9) 

 

Намена површина 
Постојеће  

(ha) 

оријантационо 
% 

Укупно 

планирано 
(ha) 

оријентационо 

% 

          Површине јавне намене 

мрежа саобраћајница 0.00 0.0 0.10 3.1 

зелене површине 2.75 78.1 2.65 75.0 

објекти и комплекси јавних служби 0.77 21.9 0.77 21.9 

Укупно јавне намене 3.52 100 3.52 100 

УКУПНО У ОБУХВАТУ ПЛАНА 3.52 100 3.52 100 

 
Табела 1 - Табела биланса површина  

 
1.2. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ 
 
Територија предметног Плана саобраћајницом је подељена на 2 блока који су по 
номенклатури означени од 1 до 2, како је приказано у свим графичким прилозима Плана. 
 

2. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА  

 
2.1. УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА И ОБЈЕКАТА 
 
2.1.1. ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
 
Са аспекта заштите културних добара (Закон о културним добрима ''Сл.гласник РС'', 
бр.71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон) у оквиру подручја Плана налазе се два 
споменика културе, а целокупно планско подручје налази се у оквиру претходно заштићене 
целине ''Западни Врачар'' . 
 
Подручје претходно заштићене целине ''Западни Врачар''- Савски венац, сведочи о 
ширењу, расту и развоју урбане структуре Београда. Поседује значајан грађевински фонд 
који документује развој грађанског друштва, грађевинских техника, разнородност 
архитектонских облика, типова и стилова, као и културне утицаје. Трасе и називи улица, 
групације кућа, амбијенталне вредности и атмосфера, саставни су део просторних односа и 
животног оквира оствареног у временском распону од прве половине XIX века до данас. 
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Граница целине ''Западни Врачар'' обухвата простор који ограничавају улице: Краља 
Милана, Светозара Марковића, Немањина, Булевар ослобођења, Катићева, Тиршова, Краља 
Милутина, Пастерова, Ресавска до Краља Милана. 
 

    
 
У  оквиру границе предметног Плана   налазе се следећа културна добра: 

 
Зграда Мањежа, споменик културе, Краља Милана 50, утврђена је за културно добро 
Одлуком, објављеном у "Сл. листу града Београда", бр. 23/84 (данашње Југословенско 
драмско позориште), саграђена је у време Кнежевине Србије око 1860. године, за потребе 
Краљевског коњичког ескадрона, смештена дуж данашње улице Краља Милана, као 
једноставна, једноспратна грађевина, неразуђеног унутрашњег простора. Неколико деценија 
касније, мења се њена првобитна намена, привременим усељавањем Народног позоришта у 
зграду запуштене коњушнице. Позоришни живот трајао је до 1927. године, када је Мањеж 
изгорео у пожару. Пројектом руског архитекте Николе Краснова на некадашњој приземној 
згради дозидан је спрат, као и над вестибилом уз јужну фасаду, чиме је остварена 
јединствена архитектонска целина са осталим делом зграде. Фасадно платно оживљено је 
низом декоративних архитектонских елемената и фигурама на првом спрату, аутора вајара 
Војислава Ратимировића Шикопарије. Ново позориште отпочело је са радом 1929. године, 
све до привремене промене намене 1931. године, када је зграда преуређена за потребе 
Народне скупштине. Након Другог светског рата, 1947. године извршена је нова адаптација 
зграде за позориште по пројекту архитекте Момчила Н. Белобрка. Зграда Југословенског 
драмског позоришта која од тада добија званично своје ново име, представљала је 
модернистичко и монументално дело, са једноставном и безорнаменталном фасадом и 
улазним тремом. Зграда позоришта је изгорела 1997. године, а пројекат архитеката Зорана 
Радојичића и Дејана Миљковића, према коме је обновљена, донео је употребу нових 
материјала - стакла и метала, чиме је у потпуности измењен дотадашњи спољашњи изглед 
зграде.  
 
Реконструкцијом фасаде архитекте Николе Краснова и њеним инкорпорирањем у стаклену 
основу, као и задржавањем основне идеје архитекте Момчила Н. Белобрка у улазном трему, 
подједнако је вредновано наслеђе поменутих архитеката и повезано у нови архитектонски 
израз.  
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Зграда Официрског дома, Краља Милана 48, утврђена је за културно добро Одлуком, 
објављеном у "Сл.листу града Београда", бр. 23/84. Подигнута је 1895. године по пројекту 
архитеката Јована Илкића и Милорада Рувидића. И првобитна и садашња намена објекта од 
изузетног су значаја за развој града. Првобитна намена Официрског дома везана је за 
период снажења српске државе после проглашења краљевине, као и за традицију краја у 
коме се током XIX века налазио читав низ војних објеката (стара Милошева касарна, Мањеж, 
Касарна VII пука итд.). Дом је служио за рекреацију официрског кора. У међуратном периоду 
у Дому су одржавани балови, а током треће деценије и изложбе. У послератном периоду Дом 
је реконструисан (1969-1971) за потрeбе Студентског културног центра. Првобитни изглед 
Дома у основним цртама је сличан данашњем (габарит, угаона кула, орнаментика), али је 
при реконструкцији измењен ентеријер, како у структуралном, тако и у обликовном смислу. 
Некадашњи угаони главни улаз потпуно је затворен, а из Ресавске улице отворен је 
пространи улаз са холом. Упркос промени намене, као и делимичној промени облика, зграда 
Официрског дома захваљујући свом угаоном положају као и карактеристичној архитектури 
која асоцира на тврђаву, представља споменик развоја Београда крајем XIX века.  
 
ОПШТЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
 

- Очување и унапређење квалитета простора, његових природних и створених 
вредности, као посебних амбијенталних целина у којима се налазе споменици 
културе; 

- Очување интегритета објеката споменика културе и њихове заштићене околине; 
- Примена свих конзерваторских метода (санација, ревитализација, рестаурација и 

презентација), са циљем унапређења постојећег стања, уколико постоји потреба и 
санирање свих врста оштећења на споменицима културе. За све интервенције на 
простору планског обухвата, неопходни су посебни услови Завода за заштиту 
споменика културе града Београда. 

- Забрањена је градња или постављање објеката трајног или привременог карактера 
који својом наменом, габаритом, волуменом и обликом могу угрозити или деградирати 
споменике културе, њихову заштићену уколину, као и амбијенталне вредности 
парковске површине. 
 

ЗАШТИТА АРХЕОЛОШКОГ НАСЛЕЂА 
 
У оквиру предметног планског простора нема забележених археолошких локалитета или 
појединачних археолошких налаза. 
 

- Инвеститор је дужан да благовремено обавести Завод за заштиту споменика културе 
града Београда о отпочињању радова на изградњи објекта, како би могла да се 
обезбеди проспекција локације од стране археолога Завода. 

- Инвеститор је дужан да обезбеди финансијска средства за истраживање, заштиту, 
чување, публиковање и излагање добара која се открију приликом изградње, до 
њихове предаје на чување овлашћеној установи заштите. 

 
2.1.2. ЗАШТИТА ПРИРОДE И ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

 
Заштита природе се заснива на очувању природних добара и природних вредности које се 
исказују биолошком, геолошком и предеоном разноврсношћу. Очување, заштита и одрживо 
коришћење природних вредности и природних добара спроводи се првенствено у складу са 
Законом о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 91/10), Законом о заштити 
животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/04). 
 
Предметно подручје нема заштићених природних добара (нити је у поступку заштите), није 
део јединствене Еколошке мреже Републике Србије, нема објеката геонаслеђа према 
Инвентару објеката геонаслеђа Србије (2005., 2008.), док планирани радови нису у 
супротности са донетим прописима и документима из области заштите природе. 
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Уколико се у току радова наиђе на објекте геолошко-палеонтолошког или минералошко-
петрографског порекла, а за које се предоставља да имају својсво природног добра, сходно 
члану 99, Закону о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 91/10), извођач 
радова је дужан да о налазу одмах обавести надлежно Министарство, привремено обустави 
радове, односно предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка 
овлашћеног лица. 

   
2.1.3. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
За реализацију планираних намена потребно је придржавати се следећих мера заштите: 

- планирану реконструкцију и доградњу вршити према техничким мерама, прописима, 
нормативима и стандардима који важе за изградњу дате врсте објекта; 

- при пројектовању и доградњи објекта предвидети заштиту од буке применом 
одговарајућих грађевинских и техничких мера заштите;  

- применом одговарајућих изолационих материјала обезбедити већу енергетску 
ефикасност објеката, примењене врсте изолационих материјала  не смеју бити штетне 
по здравље и околину и морају одговарати важећим домаћим односно европским  
стандардима; 

- за уређење зелених површина определити се за врсте дрвећа које не изазивају 
повишене алергијске реакције  код становништва, које су отпорне на негативне услове 
животне средине, прилагођене локалним климатским факторима и спадају у претежно 
аутохтоне врсте; 

- пре почетка  грађевинских радова потребно је извршити припремне радове, обезбедити 
постојеће објекте и извести друге радове којима се обезбеђује непосредно окружење, 
живот и здравље људи и безбедно одвијање изградње;  

- током изградње, привремено депоновање грађевинског материјала на локацији 
градилишта мора се вршити на адекватан начин уз обезбеђење да материјали који би 
могли бити потенцијални загађивачи не доспеју у земљу; 

- грађевински и остали отпадни материјал који настане у току извођења предметних 
радова сакупити, разврстати и обезбедити рециклажу и искоришћење или одлагање 
преко правног лица које је овлашћено, односно које има дозволу за управљање 
отпадом; 

- није дозвољено складиштење грађевинског материјала на уређеним зеленим 
површинама; 

- на градилишту је у току извођења радова забрањено претакање и складиштење 
нафтних деривата, уља и мазива за грађевинске машине; 

- ако при извођењу радова дође до удеса на грађевинским машинама или транспортним 
средствима, односно изливања уља и горива у земљиште, извођач је у обавези да одмах 
прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију загађене површине; 

- загађења која могу настати као последица исцуривања уља и горива из грађевинских 
машина могу се елиминисати сакупљањем просутог материјала, односно дела загађене 
подлоге и одвозом на одговарајућу депонију где неће угрожавати средину. У случају 
прекида радова потребно је обезбедити објекат и околину. 

 

(Услови: Завод за заштиту природе Србије, бр. 03 бр. 020-3115/3од 25.12.2017. године) 
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2.1.4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА И ПРОСТОРНО-
ПЛАНСКИ УСЛОВИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ 

 
          •Сеизмолошке карактеристике терена  
 

Према најновијим регионалним истраживањим Републичког сеизмолошког завода Србије 
(http://www.seismo.gov.rs/) одређени су параметри сеизмичности за територију Републике 
Србије. Према карти сеизмичког хазарда за очекивано максимално хоризонтално убрзање на 
основној стени – Acc(g) и очекивани максимални интензитет земљотреса – Imax у јединицама 
Европске макросеизмичке скале (EMS-98), у оквиру повратног периода од 95, 475 и 975 
година могу се очекивати земљотреси максималног интензитета и убрзања приказани у 
табели. 

Табела: Сеизмички параметри 

Сеизмички параметри 
Повратни период времена (године) 

95 475 975 

Acc(g) max. 0,02-0,04 0,04-0,06 0,06-0,08 

Imax (EMS-98) VI VII VII-VIII 

 
Ради заштите од земљотреса, објекте пројектовати у складу са: 
-  Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 

сеизмичким подручјима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). Све 
прорачуне сеизмичке стабилности заснивати на посебно изграђеним подацима 
микросеизмичке реоjнизације и 

-  Правилником о привременим техничким нормативима за изградњу објеката који не 
спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 39/64). 

 
         •Урбанистичке мере заштите од пожара 
 
У току пројектовања и извођења радова на изградњи објеката применити мере заштите од 
пожара у складу са одредбама Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр.111/09 и 
бр. 20/15) и правилницима и стандардима који ближе регулишу изградњу објеката. 
Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно Правилника о 
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна 
возила у близини објеката повећаног ризика од пожара  ("Сл. лист СРЈ", бр.8/95) и других 
техничких прописа и стандарда за такву врсту објеката.  
Капацитет водоводне мреже мора да обезбеђује довољне количине воде за гашење пожара 
(иницијално гашење), како за хидрантску мрежу тако и за друге инсталације које користе 
воду за гашење пожара.  
Објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу, која се по протоку и притиску воде у 
мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за спољну и 
унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр.30/91). 
Такође, предвидети остале инсталације и системе заштите у складу са важећим законским и 
техничким прописима за категорију објеката планираних за изградњу: 
- Објекти морају бити реализовани и у складу са Правилником о техничким нормативима 

за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ", бр.53, 54/88 и 28/95) и 
Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења ("Сл. лист СРЈ", бр.11/96). 

- Применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и 
извођење завршних радова у грађевинарству ("Сл. лист СФРЈ", бр.21/90).  

- Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима 
за системе за одвођење дима и топлоте насталих у пожару ("Сл. лист СФРЈ", бр.45/85). 

- Уколико се предвиђа фазна изградња објеката обезбедити да свака фаза представља 
независну техно-економску целину. 

- Уколико се предвиђа изградња електроенергетских објеката и постројења иста морају 
бити реализоване у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту 
електроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр.87/93), 
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Правилником о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и 
припадајућих трафостаница ("Сл. лист СФРЈ", бр.13/78) и Правилнику о изменама и 
допунама техничких норматива за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих 
трафостаница ("Сл. лист СРЈ", бр.37/95). 

- Предвидети поделу објекта у пожарне сегменте и секторе, поједине просторије 
посебно пожарно издвојити (технички блок, вентилационе коморе, електроенергетски 
блок, посебне специфичне просторије, просторије са стабилним инсталацијама за 
гашење пожара, магацине, администрацију и сл.). 

- Објекте реализовати у складу са Правилником о техничким стандардима 
приступачности ("Сл. гласник РС", бр.46/13). 

- Објекти морају бити реализован у складу са Правилником о безбедности лифтова ("Сл. 
гласник РС", бр.101/10) и Правилником о техничким нормативима за вентилацију и 
климатизацију ("Сл. лист СФРЈ", бр.87/93). 

 
У даљем поступку издавања локацијских услова за пројектовање и прикључење, у поступку 
израде Идејног решења за предметне објекте, потребно је прибавити услове са аспекта мера 
заштите од пожара од стане надлежног органа Министарства, на основу којих ће се 
сагледати конкретна техничка решења, безбедносна растојања и др., у складу са Уредбом о 
локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр.35/15 и 114/15). 
 

(Услови: МУП-Управе за ванредне ситуације у Београду, бр. 217-633/2017-09/8 од 26.12.2017. године) 

 
• Услови од интереса за одбрану земље 

 
Од Министарства одбране, Управе за инфраструктуру добијен је допис под бр.4637-2, од 
24.01.2018, без посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље. 
 
2.1.5. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
(графички прилог бр. 9 "Инжењерскогеолошка карта терена" Р 1:500) 

 
Инжењерскогеолошки услови 
 
Примарни морфолошки облици на овом терену настали после повлачења језера су накнадно 
замаскирани и ублажени таложењем релативно дебелог квартарног покривача, који се састојао 
превасходно од лесних наслага. Данашња морфологија терена генерално је наслеђена од 
некадашњег преквартарног рељефа. За формирање рељефа од посебног значаја су падински 
процеси, пре свега делувијални, чији је резултат формирање различитих морфолошких 
облика и променљивих нагиба површине терена. У појединим деловима терена, због техногене 
активности, у виду обимних земљаних радова за потребе интензивне урбанизације, у великој 
мери је измењена природна површина терена. 
У морфолошком погледу предметни простор представља благу падину која пада у правцу 
југозапада. Коте терена се крећу у распону од 100 до 116 мнв. Генерални нагиб падине је од 
3-6º. И поред урбанизације и изведеног уређења, падина је задржала генерални нагиб. 
Истражни простор је изграђен од седимената различитог састава и старости. Преко основне 
стенске масе коју изграђују седименти терцијарне старости (панон) исталожени су лесни и 
делувијани седименти квартарне старости. Геолошка грађа терена је релативно сложена. То је 
превасходно последица сложених услова седиментације и интензивних тектонских покрета. 
Изузимајући неогене пескове и лесне наслаге, пресеци пора су релативно мали, па се самим 
тим у њима може акумулирати релативно мала количина подземне воде. Такве издани, са 
хидрогеолошког становишта, немају посебног значаја. Међутим, са геотехничког аспекта оне су 
изузетно битне, јер утичу на промену конзистентних стања, а самим тим и на отпорна и 
деформабилна својства стенских маса и стабилност терена. Ниво подземне воде се налази на 
дубини од 4-5m од површине терена. 
 
У терену изграђеном од лесних наслага најзначајнији су савремени геолошки процеси 
суфозије и слегања. Ова два процеса се ретко развијају изоловано.  
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Најчешће прелазе из једног облика у други, зависно од морфолошких услова. Нпр. 
провлажавањем леса започиње процес хемијских измена лако растворљивих соли, који за 
последицу има деградацију структуре, смањење чврстоће на смицање и повећање 
деформабилности леса. 
  
Према инжењерскогеолошкој рејонизацији дефинисаној за потребе ПГР-а Београда 
истражни простор припада Региону А који обухвата побрђа између Саве и Дунава, односно 
инжењерскогеолошком рејону IIА2.  
 
РЕЈОН II – условно повољни терени 
Припада теренима чија инжењерскогеолошка својства условљавају извесна ограничења при 
урбанизацији простора – условно повољни терени, и у оквиру њега се издваја рејон IIA2. 
 
РЕЈОН IIА2 

У оквиру овог рејона издвојени су делови терена нагиба преко 5° изграђени у површинском 
делу од лесних и делувијалних наслага неуједначене дебљине, које леже преко терцијарних 
седимената. Ниво подземне воде се најчешће налази на контакту квартарних и неогених 
седимената, на дубини мањој од 5m. Површина терена генерално има пад ка југозападу. На 
објектима нису констатоване пукотине које би указале на клизање терена. 
Карактеристика овог рејона је потпуно одсуство хидрографске мреже. Све повремене воде 
од падавина брзо се процеђују у подземље. У време већих падавина та оцедљивост је нешто 
мања у депресијама. Водопропустљивост приповршинских делова је зависна од степена 
заглињености хумифицираних делова. У сваком случају, треба рачунати на велику 
пропусност приповршинских делова терена.   
 
Инжењерскогеолошка конструкција реjона IIА2 захтева одређене мере предострожности. 
Овај део терена је у нагибу а квартарни седименти су изузетно неуједначене дебљине. При 
засецима може доћи до откидања земљаних маса, посебно ако су засићене водом. Геолошке 
средине које учествују у конструкцији омогућавају нормално урбанистичко планирање уз 
уважавање одређених препорука.  
 
Објекти високоградње се могу фундирати директно (плоче, траке унакрсно повезане) на 
дубини елиминисања хумизираног слоја. Обзиром да је терен у нагибу ископом за објекте ће 
се засецати различити литолошки чланови па се могу очекивати неравномерна слегања. При 
засецима може доћи до откидања земљаних маса, посебно кад су засићене водом. Уколико 
ископи за објекте буду већи од 4m, тада ће бити потребне дренаже око објеката. Ископ ће 
се изводити у присуству воде, што захтева заштиту ископа и одговарајуће хидротехничке 
мере заштите ископа и будућег објеката. Све ископе дубље од 1,5m треба подграђивати. 
  
При изградњи саобраћајница и паркинг простора на површини терена или у плитком 
засеку-усеку, потребно је предвидети површинско одводњавање, стабилизацију подтла 
збијањем, као и биогену заштиту евентуалних косина. Потребно је предвидети мере за 
елиминисање волуменских промена.  
Приповршинске наслаге су погодне за израду постељица саобраћајница уз одговарајуће 
збијање и одводњавање.  
 
Код објеката инфраструктуре предвидети флексибилне везе а затрпавање ровова 
(ископа) изводити ископаним материјалом у слојевима, уз прописно сабијање. Ископе веће 
од 1,5m треба подграђивати у циљу заштите од евентуалног обрушавања и прилива воде.  
 
За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања а све 
у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", бр. 101/15). 
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2.1.6. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
 
Под појмом унапређења енергетске ефикасности у зградарству подразумева се 
континуирани и широк опсег делатности којима је крајњи циљ смањење потрошње свих 
врста енергије. 
  
Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14) уважава 
значај енергетске ефикасности објеката (члан 4). Зграда која за своје функционисање 
подразумева утрошак енергије, мора бити пројектована, изграђена, коришћена и одржавана 
на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства зграда. Обавеза унапређења 
енергетске ефикасности објеката дефинисана је у фази пројектовања, извођења, 
коришћења и одржавања. 

У мере енергетске ефикасности на предметном подручју можемо издвојити: 

• побољшање топлотних карактеристика постојећих објеката; 
• изградњу нових објеката са побољшаном изолацијом, применом пасивне соларне 

архитектуре, смањењем расхладних стаклених површина, контролом и регулацијом 
инсталација, квалитетнијом израдом и обрадом спољних прозора и врата; 

• планирање енергетски ефикасне инфраструктуре и технологије - користити ефикасне 
системе грејања, вентилације, климатизације, припреме топле воде и расвете, 
укључујући и коришћење обновљивих извора енергије колико је то могуће; 

• водити рачуна о избору адекватног облика, позиције и оријентације објекта како би се 
умањили негативни ефекти климатских утицаја (температура, ветар, влага, сунчево 
зрачење); 

• обезбеђење високог степена природне вентилације и остварење што бољег квалитета 
ваздуха и уједначености унутрашње температуре на дневном и/или сезонском нивоу; 

• заштита објекта од прејаког летњег сунца зеленилом и архитектонским елементима за 
заштиту од сунца; 

• примена адекватне вегетације и зеленила у циљу повећања засенчености односно 
заштите од претераног загревања; 

• коришћење природних материјала и материјала нешкодљивих по здравље људи и 
околину, као и материјале изузетних термичких и изолационих карактеристика; 

• увођење система даљинског управљања на свим грејним и гасним подручјима; 
• омогућавање свим потрошачима да преко ЈКП "Београдске електране" и ЈП "Србијагас" 

уграде мераче топлоте и природног гаса и да плаћају према утрошеној потрошњи ових 
комуналних производа. 

Све ове мере приликом израде техничке документације, извођења и техничког пријема 
објеката радити у складу са Правилником о Енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник 
РС", бр.61/2011). 
 
2.1.7. УСЛОВИ ЗА ПРИСТУПАЧНОСТ ПРОСТОРА 

 

У даљем спровођењу плана, при решавању саобраћајних површина, прилаза објектима и 
других елемената уређења и изградње простора и објеката применити одредбе Правилника 
о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се 
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама 
("Сл. гласник РС", бр. 22/15). 
 

2.1.8. УСЛОВИ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ОТПАДА 
 
Објекти у обухвату плана, за депоновање смећа, користе постојеће уличне контејнере у 
непосредној близини у улицама Ресавској и Светозара Марковића. 
 

(Услови: ЈКП Градска чистоћа, бр. 21581 од 26.12.2017. године) 
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3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 
3.1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 
(графички прилог бр. 3 "Регулационо-нивелациони план" Р 1:500) 
 
   ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 

Назив површине јавне 
намене 

Ознака 
грађ. 

парцеле 

Катастарске парцеле 

Противпожарна стаза СА-1 
K.O. Савски венац 
Део к.п.: 1022. 

Пешачки продор ПП 
K.O. Савски венац 
Део к.п.: 1021; 1022. 

 

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских и грађевинских парцела из 
текстуалног и графичког дела Плана, важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из 
графичког прилога бр.4 "План грађевинских парцела са смерницама за спровођење" Р 1:500. 
 
3.1.1. МРЕЖА САОБРАЋАЈНИЦА 
 
Концепт уличне мреже заснива се на Плану генералне регулације Београда, према коме, у 
функционално рангираној уличној мрежи града, примарна улична мрежа која тангира 
предметни простор остаје као у постојећем стању. 
 
Простор у обухвату границе Плана тангирају улице: Краља Милана и Немањина (улице I 
реда), Ресавска (улица II реда) и Светозара Марковића (део секундарне уличне мреже).  
 
Унутар предметног подручја,  планирана је једносмерна колско - пешачка стаза, ширине 4.5 
m, која је повезана са улицама Светозара Марковића и Ресавском. У току спровођења плана 
и израде техничке докуменатције планиране су физичке препреке, на прикључцима 
планиране колско – пешачке стазе, са улицама Светозара Марковића и Ресавском, како би се 
контролисао приступ. 
 
Унутар утврђене регулационе ширине могуће су функционалне и конструктивне 
прерасподеле простора у зависности од утврђеног режима саобраћаја и начина 
материјализације, што је могуће дефинисати у поступку спровођења плана, кроз детаљније 
нивое разраде, у циљу добијања што квалитетнијег и безбеднијег саобраћајног решења. 
 
Одводњавање решити гравитационим отицањем површинских вода односно подужним и 
попречним падом саобраћајница, у систем затворене кишне канализације. Висинске коте у 
овом Плану дате су оријентационо, што оставља могућност да се у даљим фазама разраде, у 
фази израде пројеката, нивелационо прилагоде терену и физичкој структури објеката, као и 
захтевима произашлим из услова за постављање комуналне инфраструктуре. 
Коловозну конструкцију новопројектоване саобраћајнице утврдити сходно рангу 
саобраћајнице, оптерећењу, као и структури возила која ће се њоме кретати, у складу са 
важећим прописима. Коловозни застор треба да је у функцији садржаја попречног профила 
саобраћајнице, подужних и попречних нагиба, као и начина одводњавања. 
 

(Услови: ЈКП БЕОГРАДПУТ бр. V 52537-1/2017 од 28.12.2017. год.; Секретаријат за саобраћај – Сектор 
за планску документацију IV-05 бр. 344.4-86/2017 од 18.01.2018.год. ) 
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ПЕШАЧКИ ПРОДОР 
 
Пешачки продор (грађевинска парцела ПП) планиран је бочно уз грађевинску парцелу 
Југословенског драмског позоришта, као веза пешачких токова Улице краља Милана, 
парковских пешачких токова и даље пешачких кретања Ресавском улицом.  
Такође, планирани пешачки продор  проширен је испред  сцене Бојан Ступица.  
Планирани пешачки продор повезује и употпуњује постојеће пешачке токове у јединствену 
целину пешачких кретања.  
 
3.1.2. ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА  
 
У постојећем стању предметна локација је опслужена линијама аутобуског,  тролејбуског и 
трамвајског подсистема ЈГПП-а које саобраћају улицама Ресавска, Краља Милана и 
Немањина, чиме је омогућен приступ из различитих делова града. Индиректно, преко линија 
које саобраћају Немањином и даље Ресавском, предметни простор је повезан и са главном 
железничком станицом. У функционалном и просторном смислу, предметни простор је добро 
опслужен линијама јавног градског превоза. 
 
3.1.3. ПАРКИРАЊЕ 
 
Паркирање возила обавља се у регулацији ободних улица: Ресавска, Светозара Марковића и 
Немањина, које су у зонском систему паркирања са временски ограниченим паркирањем 
(жута зона). У петоминутној пешачкој доступности се налази јавна гаража "Масарикова". 
 
С обзиром да је планирана изградња нове сцене "Бојан Ступица", као проширење постојећих 
сценских простора објекта Југословенског драмског позоришта, овим Планом нису планирана 
нова паркинг места, већ се паркирање обавља као у постојећем стању, у регулацији ободних 
улица и у постојећој јавној гаражи, као и у планираним јавним гаражама у близини 
предметног простора. 
 
3.1.4. БИЦИКЛИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ 
 
Улицом Светозара Марковића, која тангира предметно подручје, планирана је бициклистичка 
стаза као део планираних бициклистичких коридора на подручју града. Поменута 
бициклистичка стаза се пружа од Ташмајданског парка до Пастерове улице. С обзиром на 
атрактивност садржаја, кроз техничку документацију, у сарадњи са ЈКП "Зеленило-Београд", 
предвидети  бициклистичко паркирање  у ободном делу парка. 
 
3.1.5. УСЛОВИ ЗА ПРИСТУПАЧНОСТ ПРОСТОРА 
 
У току разраде и спровођења плана при решавању саобраћајних површина, прилаза 
објектима и других елемената уређења и изградње простора и објеката применити одредбе 
Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/15). 
 
3.2. ПОВРШИНЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОБЈЕКТЕ И КОМПЛЕКСЕ  

(графички прилог бр. 8 "Синхрон план" Р 1:500) 
 
3.2.1. ВОДОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 5 "Водоводна и канализациона мрежа и објекти" Р 1:500) 
 
Територија Плана припада другој висинској зони снабдевања Београда водом. 
У обухвату плана, у зеленој површини, налази се водовод Ø300mm, као што је приказано на 
графичком прилогу бр. 8 "Синхрон план", Р 1:500. 
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У ободним улицама постоје следећи објекти градског водоводног система: 

• У улици Краља Милана постоје примарни водовод Ø300mm и дистрибутивни Ø160mm, 
• Унутар предметног подручја у зеленој површини (парк Мањеж) постоји примарни 

водовод Ø300mm, а у улици Светозара Марковића дистрибутивни водовод Ø100mm, 
• У Немањиној улици постоје два водовода Ø200mm и 
• У Ресавској улици постоје два дистрибутивна водовода Ø150mm. 

 
Постојећи објекти имају прикључке на градски водоводни систем. 
 
Постојећа градска водоводна мрежа има довољан капацитет за потребе постојећег и 
планираног конзума те нема потребе за повећањем капацитета градске мреже. 
Планирани објекат прикључити на градску водоводну мрежу преко постојећег прикључка. 
 

(Услови ЈКП Београдски водовод и канализација, Служба за развој водовода, бр. 92820 I4-1/2699   од  
05.01.2018. године) 

 
3.2.2. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 

(графички прилог бр. 5 "Водоводна и канализациона мрежа и објекти" Р 1:500) 
 
Канализација припада централном систему Београдске канализације и то делу који се 
каналише по општем систему одвођења атмосферских и употребљених вода. 
У оквиру границе нема канализационе мреже градског система. У ободним улицама постоје 
следећи објекти градског канализационог система: 

• У улици краља Милана Ø500mm - Ø350mm, 
• У улици Светозара Марковића Ø250mm и Ø350mm, 
• У Немањиној улици постоје колектор 100/150cm и 140/110cm и два кишна канала 

Ø300mm за одводњавање коловоза Немањине улице са прикључењем на поменути 
колектор општег система, 

• У Ресавској улици постоји колектор 60/110cm, 

• Средином парка Мањеж пролази кишна канализација за потребе одвођења 
атмосферских вода са простора парка са прикључком на колектор општег система 
60/110cm У Ресавској улици, 

• У парку Мањеж постоји интерна канализација Ø200mm за потребе одвођења 
употребљених вода из Југословенског драмског позоришта и Музичке академије до 
постојећег  колектора општег система 60/110cm У Ресавској улици, 

• Планом детаљне регулације за изградњу фекалног колектора од Хитне помоћи до 
улице Ванизелосове, Градске општине Савски венац, Врачар, Палилула и Стари град 
(''Сл.лист града Београда'', бр.73/16) планиран је фекални колектор Ø2800mm по 
траси Ресавске улице. На том потезу колектор је на дубини од 28,0m до 38,0m и 
представља тунелску деоницу предметног колектора. Истим планом у парку Мањеж 
планиран је и вентилациони отвор В2 на стационажи км 1+169,19 предметног 
колектора. 

 
Планирана је реконструкција постојећег канала Ø350mm (повећање капацитета на 
Ø500mm), у делу који је у обухвату овог плана.  

 
Остала постојећа градска канализациона мрежа има довољан капацитет те нема потребе за 
повећањем капацитета градске мреже. 
 
Постојећи објекти имају прикључке на градски канализациони систем. 
Планирани објекат прикључити на градску канализацију преко постојећег прикључка. 
 

(Услови: ЈКП Београдски водовод и канализација, Служба за развој канализације, бр. 92820/1 I4-
1/2699/1 од  17.01.2018. године) 
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3.2.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 

(графички прилог бр. 6 "Електроенергетска и телекомуникациона мрежа и објекти" Р 1:500) 
 
За потребе напајања постојећих потрошача електричном енергијом изграђене су две ТС 
10/0,4 kV са одговарајућом мрежом водова 10 kV и 1 kV. Мрежа постојећих 
електроенергетских водова изграђена је подземно. 
 
За напајање планираних потрошача планира се изградња 1 kV подземног вода од постојеће 
ТС 10/0,4 kV "Краља Милана 50, Југословенско драмско позориште (рег. бр. Б-1454)" до КПК 
коју је потребно поставити на фасади планираног објекта. 
 
Уколико се при планираној изградњи угрожавају постојећи електроенергетски водови 
потребно их је изместити и/или заштитити. Планиране електроенергетске водове изградити 
подземно, у рову дубине 0,8m и ширине у зависности од броја електроенергетских водова.  
На местима где се очекују већа механичка напрезања све електроенергетске водове 
поставити у кабловску канализацију или заштитне цеви као и на прeлазима испод коловоза 
саобраћајница. 
 
(Услови: "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА", 80110 AЂ, бр. 8151/17 од 14.01.2018.год; АД "Електромрежа Србије"  
бр. 130-00-УТД-003-941/2017-002, од 18.01.2018. године)  

 
3.2.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 

(графички прилог бр. 6 "Електроенергетска и телекомуникациона мрежа и објекти" Р 1:500) 
 
Предметно подручје припада подручју ИС "Кнеза Милоша", кабл 3. Приступна 
телекомуникациона (ТК) мрежа изведена је кабловима постављеним слободно у земљу или у 
ТК канализацију, а претплатници су преко спољашњих односно унутрашњих извода 
повезани са дистрибутивном мрежом.  
На предметном подручју за потребе постојећих ТК корисника изграђена је ТК мрежа, и у 
оквиру ње: 

• постојећа ТК канализација; 
• постојећи подземни ТК каблови; 
• постојећи оптички ТК каблови. 

 
Планиране кориснике повезати на постојећу ТК мрежу. Уколико се при планираној изградњи 
угрожавају постојећи ТК објекти потребно их је изместити и/или заштитити. Потребно је 
предузети све потребне мере обезбеђења и заштите како не би дошло до поремећаја у ТК 
саобраћају.  
 
(Услови: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д.,бр. 457927/2-2017, од 07.12.2017. 
године) 

 
3.2.5. ТОПЛОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 7 "Топловодна и гасоводна мрежа и објекти" Р 1:500) 
 
Предметни простор припада грејном подручју топлане ТО"Дунав", односно топлотном 
конзуму изведеног магистралног топловода пречника Ø355,6/5,6mm положеног у улици 
Краља Милана. 
 
Температурни и притисни режим систама даљинског грејања је следећи: 120/55°С и НП25, 
повезивање потрошача је индиректно преко топлотних подстаница са ноћним прекидом 
рада. 
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Постојеће површине прикључене су на поменути систем даљинског грејања преко 
топловодних прикључака пречника Ø88,9/3,2mm и топлотних подстаница ПС1 и ПС2 
смештених у објектима Студентског културног центра и ЈДП-а. 
 
Преко топлотне подстанице ПС1 се путем секундарног топловодног прикључка топлотном 
енергијом снабдева и објекат Музичке академије, а преко топлотне подстанице ПС2 се путем 
секундарног топловодног прикључка топлотном енергијом снабдева и објекат Театра "Бојан 
Ступица". 
 
У складу са планираним капацитетима датим овима Планом потребно је обезбедити 
додатних 75KW топлотне енергије, за новопланиране површине театра "Бојан Ступица". 
 
Потребно је : 
 

• Проверити пропусну моћ постојећег топловодног прикључка Ø88,9/3,2mm за топлотну 
подстаницу ПС2 и по потреби извршити његову реконструкцију на топловод већег 
пречника који би прихватио додатно топлотно оптерећење; 

• Проверити капацитет постојеће топлотне подстанице ПС2 у односу на додатни 
топлотни конзум и по потреби извршити њено термичко појачање заменом 
одговарајућег измењивача топлоте и осталих уређеја и опреме у самој подстаници.  

 

Све ове провере као и неопходну додатну техничку документацију урадити уз услове и 
сагласност ЈКП "Београдске електране", а у складу са прописима из "Одлуке о снабдевању 
топлотном енергијом у граду Београду" ("Сл. лист града Београда" бр. 43/2007) и 
"Правилима о раду дистрибутивних система" ("Сл. лист града Београда" бр.54/14). 
 
(Услови: ЈКП "Београдске електране", бр. II-18153/3 од 29.01.2018.године) 

 
3.3. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

(графички прилог бр. 2 "Планирана намена површина" Р 1:500) 
 
   ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ  

Назив површине јавне 
намене 

Ознака 
грађ. 

парцеле 
Катастарске парцеле 

Парк  

ЗП1-1 
 

K.O. Савски венац 
Део к.п.: 1022 

ЗП1-2 
 

K.O. Савски венац 
Део к.п.: 1022 

ЗП1-2 

 

K.O. Савски венац 
Део к.п.: 1021,1022 

 
Напомена: У случају неслагања бројева катастарских и грађевинских парцела из 
текстуалног и графичког дела Плана, важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из 
графичког прилога бр.4 "План грађевинских парцела са смерницама за спровођење" Р 1:500. 
 
3.3.1. ПАРК 

 
Парк  "Мањеж"  је реконструисан током 2016. године и задржава се према постојећем стању 
уз редовне мере неге и одржавања.  
 
Заштита простора парка Мањеж огледа се , пре свега, у задржавању, очувању и унапређењу 
уређене парковске површине у постојећим границама, са свим елементима који чине 
структуру парка: ниско и високо зеленило, постојеће стазе и токови кретања, парковске 
скулптуре, мобилијар, осветљење и пратећи садржаји. 
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Очување свих јавних споменика лоцираних у оквиру парковске површине, њихово редовно 
одржавање, као и уређење њихове непосредне околине у нивоу партера. 
 
У парку Мањеж дозвољени су радови на редовном одржавању и ревитализацији свих 
елемената парковске структуре, контроли садног материјала, шетних стаза, мобилијара, 
дечјих игралишта. 
 
Забрањена је градња и постављање објеката трајног или привременог карактера који својом 
наменом, габаритом, волуменом и обликом могу на било који начин угрозити или 
деградирати споменике културе, њихову заштићену околину, као и амбијенталне вредности 
парковске површине. 
 
Уколико се укаже потреба за новом реконструкцијом, неопходно је сачувати парк у 
постојећим границама, задржати и очувати постојећи фонд зеленила уз допуну новим 
садницама. Применити идентичан стил у обликовању парка, користити претежно аутохтоне 
врсте биљака, избегавати инвазивне и алергене врсте и обезбедити најмање 70% површине 
парка под вегетацијом у директном контакту са тлом. Обавити сарадњу са Заводом за 
заштиту природе Србије и Заводом за заштиту споменика културе и израдити пројекат 
уређења (Главни пројекат зелених површина) у складу са условима ЈКП "Зеленило Београд".  
 

(Услови: "Зеленило - Београд" , бр.3204/1 од 19.02.2018. године) 

 
3.4. ПОВРШИНЕ ЗА ОБЈЕКТЕ И КОМПЛЕКСЕ ЈАВНИХ СЛУЖБИ 
(графички прилог бр. 2 "Планирана намена површина"  Р 1:500) 
 
   ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ОБЈЕКТЕ И КОМПЛЕКСЕ ЈАВНИХ СЛУЖБИ 

Назив површине јавне 

намене 

Ознака 
грађ. 

парцеле 

Катастарске парцеле 

Високошколске установе  
(Факултет музичке 

уметности) 
Ј4-1 

K.O.Савски венац 
Део к.п.: 1021. 

Установа културе  
(Југословенско драмско 

позориште) 

Ј9-1 
 

K.O. Савски венац 
Део к.п.: 1020; 1021; 1022. 

Установа културе 
(Студентски културни 

центар) 
Ј9-2 

K.O. Савски венац 
Део к.п.: 1020. 

 
Напомена: У случају неслагања бројева катастарских и грађевинских парцела из 
текстуалног и графичког дела Плана, важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из 
графичког прилога бр.4 "План грађевинских парцела са смерницама за спровођење" Р 1:500 
 
3.4.1. ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (Ј4) 
 

Факултет музичке уметности 

Грађевинска парцела • Ј4-1 

Број објеката • Један објекат на парцели. 

Изградња нових објеката и 

положај објекта на парцели 

• Задржава се постојеће стање на парцели. 
 

Заштита културног наслеђа • Очување свих елемената архитектонског обликовања и 
аутентичности објекта: постојеће спратности, изворног изгледа, 
хоризонталне и вертикалне регулације. 

Услови за слободне и зелене 

површине 

• Задржава се постојеће стабло платана уз стандардне мере неге 
и одржавања. 

• Дозвољена је реконструкција постојећих слободних површина и 
травњака, као и садња нових садница дрвећа и шибља. 

• Зелене површине примарно треба да имају репрезентативни 
карактер у складу са наменом и архитектонским стилом објекта. 
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• Улазне правце у објекат нагласити декоративним партерним 
уређењем користећи цветни материјал, декоративно шибље и 
дрвеће. 

• За озелењавање користити лишћарске, зимзелене и четинарске 
дрвенасте и жбунасте врсте, цветне врсте, травњаке, покриваче 
тла, пузавуце и др. 

• Обезбедити 1-2% пада површина за комуникацију, чиме се 
омогућава дренажа површинских вода ка околном порозном 
земљишту или кишној канализацији. 
 

Индекс заузетости парцеле • Постојећи 

Висина објекта • Постојећа 

Кота приземља • Постојећа 

Правила и услови за 

интервенције на постојећим 
објектима 

• Дозвољене су интервенције на постојећем објекту које 
подразумевају реконструкцију, опремање, одржавање и 
увођење савремених инсталација у циљу побољшања услова 
коришћења објекта уз поштовање постојеће хоризонталне и 
вертикалне регулације. 
 

Услови за ограђивање 

парцеле 

• Није дозвољено ограђивање грађевинске парцеле. 

Минимални степен 

опремљености комуналном 
инфраструктуром  

• Објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону 
мрежу, електричну и телекомуникациону мрежу, топловодну или 
гасоводну мрежу или други алтернативни извор грејања. 

 

3.4.2. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ (Ј9) 
 

Југословенско драмско позориште 

Грађевинска парцела • Ј9-1 

Број објеката • Један објекат на парцели. 
Објекат Југословенског драмског позоришта чине две 
функционалне целине: постојећи објекат и планирана сцена 
"Бојан Ступица". 

Изградња нових објеката и 
положај објекта на парцели 

• Планирана је доградња постојећег објекта Југословенског 
драмског позоришта изградњом сцене "Бојан Ступица" која са 
постојећим објектом чини јединствен  објекат. 

• Доградња сцене "Бојан Ступица" планирана је у оквиру зоне 
грађења, која је дефинисана планираном грађевинском 
линијом. Није обавезно постављање објеката или делова 
објеката на планирану грађевинску линију, већ у простору који 
је дефинисан овом грађевинском линијом. 

• Зона грађења дефинисана је грађевинском линијом према 
регулационој линији и према бочним и задњој граници парцеле, 
како је приказано на графичком прилогу бр. 3 "Регулационо 
нивелациони план са аналитичко геодетским елементима за 
обележавање и попречним профилима", Р 1:500. 

• Грађевинска линија подземних делова сцене "Бојан Ступица" 
може се поклапати са надземном планираном грађевинском 
линијом .  

Заштита културног наслеђа • Постојећи део објекта Југословенског драмског позоришта 
задржава се у постојећем стању изграђености, у постојећој 
хоризонталној и вертикалној регулацији. 

• Сцена "Бојан Ступица" својим пропорцијама усклађена је са 
објектима у непосредном окружењу, тако да висинска 
регулација не премашује висину споменика културе и на 
адекватан начин кореспондира са отвореним зеленим 
површинама парка према којима је објекат већим делом 
оријентисан. 

• Сцена "Бојан Ступица" у концептуалном и ликовно обликовном 
смислу планирана је кроз савремени ауторски израз, без 
подржавања историјских стилова и елемената, у савременим 
материјалима, поштујући вредности амбијента. 

Услови за слободне и зелене 
површине 

• Задржава се постојеће стабло платана уз стандардне мере неге 
и одржавања. 
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• Дозвољена је реконструкција постојећих слободних површина и 
травњака, као и садња нових садница дрвећа и шибља. 

• Зелене површине примарно треба да имају репрезентативни 
карактер у складу са наменом и архитектонским стилом објекта. 

• Улазне правце у објекат нагласити декоративним партерним 
уређењем користећи цветни материјал, декоративно шибље и 
дрвеће. 

• За озелењавање користити лишћарске, зимзелене и четинарске 
дрвенасте и жбунасте врсте, цветне врсте, травњаке, покриваче 
тла, пузавуце и др. 

• Обезбедити 1-2% пада површина за комуникацију, чиме се 
омогућава дренажа површинских вода ка околном порозном 
земљишту или кишној канализацији. 
 

Растојање од бочне границе 
парцеле 

• Дозвољено је поставити објекат на бочне границе парцеле. 

Растојање од задње границе 
парцеле 

• Дозвољено је поставити објекат на задњу границе парцеле. 

Индекс заузетости парцеле • Максимални индекс заузетости парцеле је 90%. 
•  

Висина објекта • Висина постојећег објекта, око 18.5m. 

Кота приземља • Постојећа 

Правила и услови за 
интервенције на постојећим 

објектима 

• Дозвољене су интервенције на постојећем објекту које 
подразумевају реконструкцију, опремање, одржавање и 
увођење савремених инсталација у циљу побољшања услова 
коришћења објекта уз поштовање постојеће хоризонталне и 
вертикалне регулације. 

 

Услови за ограђивање 

парцеле 

• Није дозвољено ограђивање грађевинске парцеле. 

Минимални степен 
опремљености комуналном 

инфраструктуром  

• Објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону 
мрежу, електричну и телекомуникациону мрежу, топловодну или 
гасоводну мрежу или други алтернативни извор грејања. 

 

Студентски културни центар 

Грађевинска парцела • Ј9-2 

Број објеката • Један објекат на парцели. 

Изградња нових објеката и 
положај објекта на парцели 

• Задржава се постојеће стање на парцели. 

Заштита културног наслеђа • Очување објекта – споменика културе у постојећем степену 
изграђености. Очување свих елемената архитектонског 
обликовања и аутентичности објекта: постојеће спратности, 
изворног изгледа, хоризонталне и вертикалне регулације, 
декоративних елемената архитектуре, конструктивно статичких 
елемената, оригиналних материјала, габарита, облика и нагиба 
крова и кровног покривача. 

Услови за слободне и зелене 
површине 

• Дозвољена је реконструкција постојећих слободних површина и 
травњака, као и садња нових садница дрвећа и шибља. 

• Зелене површине примарно треба да имају репрезентативни 
карактер у складу са наменом и архитектонским стилом објекта. 

• Улазне правце у објекат нагласити декоративним партерним 
уређењем користећи цветни материјал, декоративно шибље и 
дрвеће. 

• За озелењавање користити лишћарске, зимзелене и четинарске 
дрвенасте и жбунасте врсте, цветне врсте, травњаке, покриваче 
тла, пузавуце и др. 

• Обезбедити 1-2% пада површина за комуникацију, чиме се 
омогућава дренажа површинских вода ка околном порозном 
земљишту или кишној канализацији. 
 

Индекс заузетости парцеле • Постојећи 

Висина објекта • Постојећа 

Кота приземља • Постојећа 
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Правила и услови за 

интервенције на постојећим 
објектима 

• Дозвољене су интервенције на постојећем објекту које 
подразумевају реконструкцију, опремање, одржавање и 
увођење савремених инсталација у циљу побољшања услова 
коришћења објекта уз поштовање постојеће хоризонталне и 
вертикалне регулације. 
 

Услови за ограђивање 
парцеле 

• Није дозвољено ограђивање грађевинске парцеле. 

Минимални степен 

опремљености комуналном 
инфраструктуром  

• Објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону 
мрежу, електричну и телекомуникациону мрежу, топловодну или 
гасоводну мрежу или други алтернативни извор грејања. 

 

4. БИЛАНСИ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА 

 

Остварени капацитети 
Постојеће  

оријантационо 

Планирано 
(пост.+ново) 

оријентационо 

Укупна површина плана 3,52 ha 3,52 ha 

Нето површина блокова* 3,52 ha 3,43 ha 

             Површине јавне намене  

БРГП објеката и комплекса јавних служби 16 033m2 16 700 m2 

Укупно површине јавне намене 16 033m2 16 700 m2 

УКУПНА БРГП 16 033m2 16 700 m2 

број запослених - постојеће 

*      Без саобраћајне мреже 
Табела 3 - Упоредни приказ укупних постојећих и планираних капацитета - оријентационо 

 

В) СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
(графички прилог бр. 4 "План грађевинских парцела са смерницама за спровођење" Р 1:500) 
 
Овај План представља основ за издавање информације о локацији, локацијских услова и за 
формирање грађевинских парцела јавних намена у складу са Законом о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – 
Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14). 

У поступку даље разраде планског документа, у складу са Законом о процени утицаја на 
животну средину (''Сл. гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09) и Уредбе о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр. 114/08), инвеститори су дужни да 
се обрате, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе или другог акта којим 
се одобрава изградња, односно реконструкција или уклањање објеката, наведених у Листи I 
и Листи II, надлежном органу за заштиту животне средине ради спровођења процедуре 
процене утицаја на животну средину. 

За све интервенције на објектима и у простору у граници обухвата овог плана, обавезно је 
прибавити конзерваторске услове и услове о примени мера техничке заштите Завода за 
заштиту споменика културе града Београда.    

Кроз израду техничке документације за јавне саобраћајне површине, у оквиру дефинисане 
регулације саобраћајнице, дозвољена је промена нивелета, елемената попречног профила и 
мреже инфраструктуре (димензије инсталација и распоред инсталација у профилу).  
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1. ОДНОС ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ ПЛАНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

(подаци о постојећој планској документацији су саставни део документације Плана) 

Ступањем на снагу овог Плана, задржава се у целости План детаљне регулације фекалног 
колектора од Хитне помоћи до Улице Венизелисове, градске општине Савски венац, Врачар, 
Палилула и Стари град ("Сл. лист града Београда", бр. 73/16). 

Саставни део овог Плана су и: 
 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

1. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА  Р 1:500 
2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА   Р 1:500  
3. РЕГУЛАЦИОНО - НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН СА ПОПРЕЧНИМ ПРОФИЛИМА Р1:100/1000  
4. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА СА СМЕРНИЦАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ Р 1:500  
5. ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ   Р 1:500  
6. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ Р 1:500  
7. ТОПЛОВОДНА И ГАСОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ Р 1:500  
8. СИНХРОН ПЛАН Р 1:500  
9. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА КАРТА ТЕРЕНА  Р 1:500 
 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

1. Регистрација предузећа 
2. Лиценца одговорног урбанисте 
3. Одлука о изради Плана 
4. Решење о неприступању Стратешкој процени утицаја на животну средину 
5. Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради Плана 
6. Извод из Плана генералне регулације 
7. Извештај о раном јавном увиду 
8. Образложење примедби са раног јавног увида 
9. Елаборат раног јавног увида 
10. Подаци о постојећој планској документацији 
11. Геолошко-геотехничка документација 

 
 

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
 

1д. Катастарско-топографски план са границом Плана  Р 1:500 
2д. Катастар водова и подземних инсталација са радног оригинала са 

границом Плана  
 
Р 1:500 

 
 
 
Овај План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу града Београда". 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА 

број: 
 
 


