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Скупштина града Београда на седници одржаној    _____               на основу члана 35. Став 

7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", броj 72/09, 81/09 – испр., 

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) и члана 31. Статута града Београда ("Службени лист града 

Београда", број 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС), донела је 

  

Измену и допуну Плана детаљне регулације подручја Јајинци – 

целина Г, за део блока Г – 38 уз улице Ружа 3 и Нова 13,  

Градска општина Вождовац 

 
А.  УВОД 

А.1. Повод за израду Плана 

 

Израда Измене и допуне Плана детаљне регулације подручја Јајинци – целина Г, за 

део блока Г–38 уз улице Ружа 3 и Нова 13, Градска општина Вождовац (Сл.лист града 

Београда бр 03/17), се ради на основу Одлуке коју је Скупштина града Београда донела 

на седници одржаној 26. јануара 2017. године (Сл.лист града Београда бр 03/17). 

 

А.2. Циљ израде плана 

 

План детаљне регулације подручја Јајинци - целина Г, општина Вождовац (Службени 
лист града Београда број 97/16) је обухватио површину око 122.22 хa подручја Јајинци 
и дефинисао општа правила по зонама, као и по основним наменама. Велика површина 
коју је обухватио основни план је у себи садржао различите зоне грађења и хетерогену 
структуру изграђених и слободних површина. Целине које су биле предмет Плана су 
различите типологије и структуре постојећих парцела. Предметном Изменом, која 
обухвата далеко мању површину могу се детаљно сагледати различити услови грађења 
настали интервенцијама у прoстору, као и природним падовима терена који узрокују 
различите услове будуће градње на појединим парцелама. Сагледавањем и анализом 
великих висинских разлика у топографији предметног подручја, као и у различитом типу 
грађења, могуће је ближе дефинисање правила грађења, као и дефинисање изузетака 
од правила који су условљени специфичном топографијом и техничким ограничењима. 
Јединствено успостављена правила и изузеци од правила, омогућавају оптимално 
коришћење простора, као и унапређење коришћења простора, чиме се ублажава  
урбанистички, архитектонски и технички несклад настао у предметном простору.  
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А.2.1. Опис границе и површина обухваћен планом  

 

У складу са Одлуком Измене и допуне Плана детаљне регулације подручја Јајинци – 

целина Г, за део блока Г–38 уз улице Ружа 3 и Нова 13, Градска општина Вождовац 

(Сл.лист града Београда бр 03/17), обухваћен је део територије од 3.48 ха, који је у 

границама Плана детаљне регулације подручја Јајинци - целина Г, градска општина 

Вождовац ("Службени лист града Београда, бр. 97/16).  

Граница измене плана (део блока Г-38), дефинисана је: 

- На северу се поклапа са границом катастарске парцеле 1903 (улица Нова 12), 

пролази кроз катастарску парцелу 1899/1 и иде регулацијом Улице Ружа 3 (к.п. 

1915 и 1916/1); 

- На истоку се поклапа са регулацијом Улице Јоргована (к.п. 1948/1 и 1948/4); 

- На југу се поклапа са регулацијом улице Нова 13 (к.п. 1946, 1988, 1914, 1910, 

1907); 

- На западу се поклапа са регулацијом Улицом Ружа 4 и улицом Нова 12 (к.п. 1903, 

1905 и 1904). 

Регулација планираних саобраћајница у контактној зони, односно Улица Ружа 4, Нова 

12, Улица Ружа 3, Улица Јоргована и Нова 13, је преузета из Плана детаљне регулације 

подручја Јајинци целина Г, општина Вождовац ("Службени лист града Београда, бр. 

97/16). 

 

А.2.2. Попис катастарских парцела у оквиру границе планa  

 

Приказ границе Плана дат је у свим графичким прилозима. 

Катастарске парцеле обухваћене границом овог Плана, припадају КО Кумодраж. 

Табела 1: Попис катастарских парцела и постојеће стање 

 

Р.б. 
Број 

кат.парцеле 

Површина 

кат.парцеле 

m2 

Спратност 

 

Цела / део 

 

1 1907 396 / део 

2 1946 1.558 улица цела 

3 1906 1.169 / цела 

4 1911 1.840 / цела 

5 1012 1.932 Су+П цела 

6 1913/1 4.259 Су цела 

7 1913/2 5.785 П+Пк цела 

8 1915/2 6.630 / цела 
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9 1948/4  233 део улице део 

10 1916/1 534 / део 

11 1915/1 342 део улице део 

12 1899/1 1.310 / део 

13 1903 2.342 / део 

14 1904 116 / део 

15 1905 5.476 више објеката 

П - П+2+Пк 

цела 

16 1910 274 део улице део 

17 1093 397 део улице део 

18 1947 6 део улице део 

19 1914 116 део улице део 

20 1988 78 део улице део 

21 1948/1 42 део улице део 

Укупно  34.835   

У случају неслагања бројева катастарских парцела текстуалног и графичког прилога, важе 

подаци из графичког прилога – Цртеж бр.1 "Граница плана", Р=1:1000. 

 А.2.3. Постојећа намена површина у оквиру границе плана 

 

Простор који је обухваћен Изменом плана представља површину са катастарским 

парцелама различитог облика и димензија, са посредним и непосредним изласком на 

саобраћајнице. Саобраћајна мрежа је неправилне хоризонталне регулације, настала као 

последица непланске изградње, улице унутар предметног подручја припадају 

секундарној уличној мрежи и служе за приступ конкретним садржајима. У оквиру овако 

изграђене површине, блокови нису јасно изражени и не постоје просторно заокружене 

целине, како по типологији објеката, тако ни по типологији парцела. Претежна намена 

подручја које је обухваћено предложеном границом је становање. 

Парцеле су неуједначене површине, облика, ширине фронтова. Градња је спонтаног 

карактера, настала као последица стихијског претварања неизграђеног у грађевинско 

земљиште. Просечна спратност је П до П+1+Пк, различите физичке структуре. 

Грађевинска линија није дефинисана, обзиром на чињеницу да су и улице и прилази 

настајали углавном спонтано. Прилази су дефинисани на терену углавном у функцији 
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једног објекта, а даљом непланском изградњом, постају приступне улице за два или 

више објеката.  

Паркирање 
У постојећем стању, паркирање се највећим делом обавља унутар парцела. 

Комуналне делатности и инфраструктурне површине 

Постојећа водоводна мрежа 
Водоснабдевање предметног подручја се врши преко везе са потисним цевоводом IV 

зоне Ø250mm који иде од црпне станице „Торлак“ до резервоара „Кумодраж“. По свом 

висинском положају територија обухваћена границом плана припада IV висинској зони. 

Од постојеће водоводне мреже у ободним улицама постоји цевовод Ø90 у улици 

Брдска, Ø90 у улици Јоргована.  

Постојећа канализациона мрежа  
Према важећем Генералном пројекту београдске канализације, предметна локација 

припада Централном канализационом систему, где се каналисање врши по 

сепарационом систему. 

Према важећем концепту одвођења кишних и фекалних вода Београдског 

канализационог система, према „Претходној студији оправданости са генералним 

пројектом београдског канализационог система предметно подручје припада 

Топчидерском канализационом сливу. 

Главни реципјент за атмосферске воде је поток Јелезовац, са својим притокама.  

Главни реципијент употребљених вода је постојећи Бањички фекални колектор 60/110 

цм.  

У току је изградња фекалног колектора Јелезовац, који је непосредни реципијент за 

предметно подручје и који ће употребљене воде одводити ка Бањичком фекалном 

колектору. 

На простору који је обухваћен Изменом и допуном Плана детаљне регулације подручја 

Јајинци – целина Г, за део блока Г-38 уз улице Ружа 3 и Нова 13, Градска општина 

Вождовац (Сл.лист града Београда бр. 03/17), и насеља у окружењу,  не постоји  

изграђена кишна и фекална канализација.  

Постојећа  гасоводна мрежа и термотехника 

У обухвату Плана се налази дистрибутивни гасовод од челичних цеви максималног 

радног притиска (МОР) 16 bar, градска мрежа Београда ГМ 05-+04, пречника Ø 457мм 

изграђен и у функцији, у надлежности ЈП „Србијагас“ 

 

Постојећа  електроенергетска мрежа и објекти 

Објекти и мрежа напонског нивоа 110 kV 

На предметном подручју не налазе се објекти напонског нивоа 110 kV или вишег. 

Објекти и мрежа напонског нивоа 35kV, 10kV, 1kV и јавно осветљење 

На предметном подручју не налазе се објекти напонског нивоа 35kV. 

 

Постојећа телекомуникациона мрежа и објекти 
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Предметно подручје припада кабловском подручју АТЦ Кумодраж. У оквиру граница 

плана нема постојећих тк објеката из надлежности „Телеком Србија” а.д. 

 

 

А.3. Правни и плански основ 

 

Правни основ за израду и доношење Плана садржан је у: 

• Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 – испр., 
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),  

• Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15). 

• Одлуци о изради измене и допуне Плана детаљне регулације подручја Јајинци – 
целина Г, за део блока Г-38 уз улице Ружа 3 и Нова 13, Градска општина Вождовац 
(Сл.лист града Београда бр. 03/17). 
 

Плански основ је: 

• План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 

самоуправе – град Београд (целине I - XIX) ("Службени лист града Београда" ,  

број 20/16 и 97/16). 

 

Б. Правила уређења и грађења 

 

Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 

самоуправе – град Београд (целине I - XIX) ("Службени лист града Београда", број 20/16 

и 97/16), за предметни простор је планирана намена:  

• становање - зона С4, зона породичног становања  санација неплански 

формираних блокова. 

 

Б.1. Планирана намена површина у оквиру границе плана 

 

 Планиране површине јавне намене:  

• мрежа саобраћајница      0.56 h 
Планиране површине остале намене: 

• породично становање      2.92 ha. 

 
Планиране намене приказане су на графичком прилогу - лист бр.3 ''Планирана намена'', 
Р 1:1000. Површине за јавне намене аналитички су дефинисане и приказане на 
графичком прилогу – графички прилог бр.4 „План регулације и нивелације“, Р 1: 1000 и 
за њих су дати посебни услови за уређење и за изградњу у поглављу Б.4. Урбанистички 
услови за јавне површине. 
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Б.2. Биланс урбанистичких показатеља 

 
ПОСТОЈЕЋЕ И ПЛАНИРАНЕ ПОВРШИНЕ 
 Табела 2. Табеларни приказ постојећих и планираних површина  

НАМЕНА ПОВРШИНА              ПОВРШИНЕ (ha) 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ  (hа) 
постојеће стање (hа) 

(оријентационо) 

Планирана 

површина (ha) 

Мрежа саобраћајница 

ЈСП1 

ЈСП2 

ЈСП3 

ЈСП4 

 

0.018 

0.035 

0.181 

0.019 

 

0.062 

0.071 

0.370 

0.053 

укупна површина јавне намене     (hа) 0.253 0.560 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ(hа) 
постојеће стање (hа) 

(оријентационо) 

планирано  

стање (hа) 

(оријентационо) 

Породично становање 1.91 2.92 

укупна површина остале намене  (hа) 1.91 2.92 

 

Б.3. Услови заштите културно историјског наслеђа 

Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима (Сл. 

гласник РС. Бр.71/94, 52/11 –др. закон и 99/11 – др. закон), простор у оквиру границе 

Измене и допуне Плана детаљне регулације подручја Јајинци – целина Г, за део блока 

Г–38 уз улице Ружа 3 и Нова 13, Градска општина Вождовац (Сл.лист града Београда бр 

03/17), није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторне културно-

историјске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у оквиру претходно 

заштићене целине и не садржи појединачна културна добра, нити добра под 

претходном заштитом.  

 У циљу заштите и очувања могућих археолошких налаза услов Службе заштите је 

следећи: 

„Уколико се приликом извођења земљаних радова у оквиру границе Плана наиђе на 

археолошке остатке или друге покретне налазе, обавеза инвеститора и извођача 

радова је да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту 

споменика културе града Београда и да предузме мере да се налаз не уништи, не 

оштети и сачува на месту и положају у коме је откривен. Инвеститор је дужан, по 

члану 110. Закона о културним добрима, да обезбеди финансијска средства за 

истраживање и заштиту, чување, публиковање и излагање добра, до предаје добра 

на чување овлашћеној установи заштите“ 
(Завод за заштиту споменика културе града Београда – установа културе од националног значаја, 

бр. 

Р 1545/17 од 16.06.2017) 
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Б.4. Урбанистички услови за јавне површине 

 

Б.4.1 Јавне саобраћајне површине 

У обухвату границе предметног плана аналитички су дефинисане грађевинске парцеле 

за површине јавних саобраћајница 

 
Табела 3. Табеларни приказ јавних саобраћајних површина  (ознаке ЈСП1-ЈСП4) 

ПДР подручја Јајинци - целина Г Измене и допуне ПДР подручја Јајинци - целина Г, за 

блока Г-38 уз улице Ружа 3 и Нова 13 

НАЗИВИ ГРАЂЕВИНСКЕ 

ПАРЦЕЛЕ  

НАЗИВИ ГРАЂЕВИНСКЕ 

ПАРЦЕЛЕ 

КАТАСТАРСКЕ 

ПАРЦЕЛЕ 

улица  

Нова 12 

ЈС 25 Део улице  

Нова 12 

ЈСП 1 К.О. Кумодраж 

Делови парцела:  

1903, 1904, 1905 

улица  

Ружа 

ЈС 3, 

ЈС 4 

Део улице  

Ружа 

ЈСП 2 К.О. Кумодраж 

Делови парцела: 

1905, 1907, 1946, 

1093 

улица  

Нова 13,  

улица 

Јоргована 

ЈС 27 Део улице  

Нова 13,  

Део улице 

Јоргована 

ЈСП 3 К.О. Кумодраж 

Делови парцела: 

1946, 1907, 1910, 

1947, 1914, 1988, 

1948/1, 1948/4, 

1916/1, 1915/2, 

1913/2, 1913/1, 

1912, 1911, 1906, 

1905 

улица  

Ружа 3 

ЈС 26 Део улице  

Ружа 3 

ЈСП 4 К.О. Кумодраж 

Делови парцела: 

1915/1, 1915/2, 

1913/2, 1916/1 

У случају неслагања бројева катастарских парцела текстуалног и графичког прилога, важе подаци из 

графичког прилога - Цртеж бр.1 "Граница плана", Р=1:1000. 

 

У оквиру границе предметног плана, преузимају се и мењају јавне површине 

дефинисане ПДР подручја Јајинци - целина Г, општина Вождовац ("Службени лист града 

Београда, бр. 97/16“). Део јавне саобраћајне површине, између аналитичких тачака 

Т285-Т286, се укида.  
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УПОРЕДНИ ПРИКАЗ АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИХ ТАЧАКА ОСНОВНОГ ПЛАНА И  

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР-а 

 
 Табела 4. Табеларни упоредни приказ аналитичко – геодетских тачака 

АНАЛИТИЧКО – ГЕОДЕТСКЕ ТАЧКЕ 

ПДР подручја Јајинци - целина Г Измене и допуне ПДР подручја Јајинци - целина Г, за 

блока Г-38 уз улице Ружа 3 и Нова 13 

Т175 Т2 

Т177 Т4 

Т178 Т5 

Т179 Т6 

Т180 Т7 

Т272 Т8 

Т276 Т9 

Т277 Т10 

Т278 Т11 

Т279 Т12 

Т282 Т13 

Т285 Т14 

Т280 19 

Т281 20 

Т284 С3 

Т283 С4 

 

 

Изменом и допуном Плана детаљне регулације подручја Јајинци – целина Г, за део 

блока Г–38 уз улице Ружа 3 и Нова 13, Градска општина Вождовац (Сл.лист града 

Београда бр.03/17), дефинишу се нови називи, односно нове ознаке аналитичко-

геодетски елемената грађевинских парцела саобраћајница, преузетих из основног 

Плана.  

Предметни простор нема додирних тачака са инфраструктурним објектима у функцији 

јавног градског превоза и трасама линија којима саобраћају возила јавног градског 

превоза. 

 

Према планским поставкама и смерницама развоја система јавног градског превоза у 

оквиру предметног плана није предвиђено увођење јавног превоза нити изградња било 

каквих објеката инфраструктуре у функцији јавног градског превоза. 
(Услови Секретаријата за Јавни превоз IV-08 бр.346.5-1355/2016 од 20.06.2017) 
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Б.4.2. Јавна инфраструктурна мрежа и објекти 

 

  Б.4.2.1. Водоводна мрежа 

- По свом висинском положају територија обухваћена границом плана припада IV 

висинској зони.  

- Од постојеће водоводне мреже у ободним улицама постоји цевовод Ø90 у улици 

Брдска, Ø90у улици Јоргована.  

- Сви постојећи пречници мањи од Ø100, се замењују цевоводима минималног 

пречника Ø150 у јавној површини, у складу са саобраћајним решењем 

предметног подручја. 

- На уличној мрежи се предвиђа довољан број хидраната. 

- Да би се обезбедило уредно водоснабдевање потрошача на предметном 

подручју, на свим местима где је могуће, постојећа и новопројектована мрежа 

се повезује у „прстен“. 

- Траса цевовода се води јавним површинама у свему према урађеном Синхрон 

плану и овереном од стране јавног комуналног предузећа.  

- Пројекат у свему радити у складу са важећим прописима и постојећим 

нормативима ЈКП БВК. 

(Услови Јавно комунално предузеће „Београдски водовод и канализација“ служба за развој 

водовод - I₄₋₁/883, бр. Л/484 од 15.06.2017.). 

 

Б.4.2.2. Канализациона мрежа 

- Према важећем Генералном пројекту београдске канализације, предметна 

локација припада Централном канализационом систему, где се каналисање 

врши по сепарационом систему. 

- За сепарациони принцип каналисања минимални пречник за уличну фекалну 

канализацију је Ø250мм, а за атмосферску Ø300мм. У условима Београдске 

канализације је наведено да је предметно подручје покривено Планом детаљне 

регулације подручја Јајинци – целина Г – општина Вождовац (Сл. лист града 

Београда 97/16), и да је плански документ усвојен без претходне израде 

пројектне документације (Идејног пројекта), тако да није одређен капацитет 

планиране канализационе мреже.  

- Према важећем концепту одвођења кишних и фекалних вода Београдског 

канализационог система, према „Претходној студији оправданости са 

генералним пројектом београдског канализационог система“ предметно 

подручје припада Топчидерском канализационом сливу. 

- Главни реципијент за атмосферске воде је поток Јелезовац, са својим притокама.  

Главни реципијент за употребљене воде је постојећи Бањички фекални колектор 

60/110 цм.  

- У току је изградња фекалног колектора Јелезовац, који је непосредни реципијент 

за предметно подручје и који ће употребљене воде одводити ка Бањичком 

фекалном колектору. 
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Од пројектне документације за шире подручје постоји: 

• Идејни пројекат фекалног колектора Јелезовац, од насеља Јајинци до 

бањичког колектора – „Нови Хидропројект“, 2014. 

- Према постојећем стању на предметном подручју нема изграђене градске 

канализационе мреже коју одржава ЈКП БВК, с тога тренутно не постоје услови за 

прикључење предметне локације на градску канализацију Београдског 

канализационог система. До изградње и пуштања у функцију планиране 

канализационе мреже, одводњавање предметне локације треба решавати 

локално (септичке јаме). Оваква привремена локална решења нису у 

надлежности БВК.  

- Приликом планирања решења интерне канализационе мреже за употребљене 

воде је потребно да се одвођење фекалне канализације уклопи уконачно 

решење, тј прикључење за фекални колектор Јелезовац.  
(Услови Јавно комунално предузеће „Београдски водовод и канализација” служба за развој 

канализација – I₄₋₁/883/1, бр. 33143/1 од 14.06.2017.). 

 

Б.4.2.3. Електроенергетска мрежа 

За потребе израде плана добијени су технички услови ЕПС Дистрибуција за који су дати 

следећи услови: 

- Планира се монтажна бетонска трансформаторска станица (МБТС) 10/04 kV, 

капацитета 1000 кVА, снаге 630 кVА, у складу са интерним стандардима ЕДБ доо 

Београд и техничкум препорукама ЕД Србије; 

- Планира се 10 кВ вод од планиране траансформаторске станице из тачке 1.2. до 

постојећег 10кV вода – веза ТС 10/04 кV „ЈОРГОВАНА 55B“ (рег. бр. V-2108) и ТС 

10/04 кV „КУМОДРАЖ, РУЖА П.П.15“ (рег. бр. V-2136). Планирана ТС се 

прикључује по принципу улаз-излаз. Планирани су и 10 кV водови типа и пресека 

XHE 48/O-А 3x(1 x 70)+50 мм2. 

- Број водова 0.4 кV типа и пресека X00-А 3 x70+54.6мм2, од  МБТС до будућих 

стубова, се планира према распореду објеката. 

 

Заштита и измештање постојећих електроенергетских објеката 

Надземна електродистрибутивна мрежа напона 10 кV и 0.4кV угрожена у току радова на 

изградњи планираних објеката се измешта на безебедно место, а по потреби каблира. 

Уколико се нове трасе водова нађу испод коловоза, водови 10 кV и 0.4кV се штите 

постављањем у кабловску канализацију пречника Ø 100. 

За кабловске водове 10 кV се предвиђа 100% резерве и 50% резерве за кабловске 

водове  0.4кV у броју отвора кабловске канализације. 

За каблирање и измештање: 

- Подземних водова 10 кV користити водове типа и пресеке XHE 49-A 3x 

(1x150/25mm2) 
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- Подземних водова 0.4кV водове користити водове типа и пресека XPOO-A 

3x150+70mm2 

- За измештање надземних водова 10 кV и 0.4кV користити постојеће пресеке 

 

Општи услови за измештање и заштиту постојећих електроенергетских објеката 

- Приликом извођења радова, задржавају се све постојеће галванске везе, осим за 

објекте који се руше ради изградње планираних објеката 

- При измештању водова, планира се поштовање међусобних растојања и углова 

савијања при паралелном вођењу и укрштању са електроенергетским и осталим 

подземним инсталацијама, које се могу наћи на траси електроенергетских 

водова, и потребна међусобна растојања и углови савијања при паралелном 

вођењу и укрштању са електроенергетским и осталим подземним 

инсталацијама, које се могу наћи на траси електроенергетских водова. 

- Приликом измештања надземног вода планира се обезбедна сигурносна висина 

и минимално сигурносно растојање измештеног надземног вода од планираног 

објекта, као и од постојећих објеката. 

- Планира се да се радови у близини каблова врше ручно или механизацијом која 

не изазива оштећење изолације и оловног плашта; 

- Планира се заштита постојећих кабловских водова од механичког оштећења;  

- Заштита од напона корака, напона додира и заштитна мера од електричног удара 

планира се да буде усаглашена са важећим прописима и препорукама из ове 

области и интерним стандардима „ЕПС Дистрибуције“д.о.о. Београд; 

- У траси електроенергетских водова не сме да се налази никакав објекат који би 

угрожавао или онемогућавао приступ водовима у случају квара; 

- Пре почетка пројектовања, подносилац захтева је дужан да прибави сагласност 

на трасу водова 10 кV и 0.4кV од службе Техничке документације „ЕПС 

ДИСТРИБУЦИЈА“, Господар Јевремова 26-28/ИВ; 

- По завршетку пројектовања пројекат се доставља на ревизију Одељењу за 

преглед пројеката и послове Стручног савета овог Привредног друштва; Господар 

Јевремова 28/II; 

- Пре извођења радова неопходно је обратити се Служби техничке документације 

„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“, за снимање траса положених кабловских водова пре 

затрпавања (везе кабловских водова, тип и пресек, одмеравања од објеката дуж 

трасе, врста и дужина прелаза, спојнице при уклапању, тачна позиција КПК); 

- Сви радови су планирани и изводе се у складу са важећим техничким прописима 

и препорукама, као и интерним стандардима „ЕПС Дистрибуција“д.о.о.; 

- Пре почетка извођења радова подносилац захтева је дужан да се обрати ради 

надзора над извођењем радова Служби за припрему и надзор одржавања ул. 

Пере Велимировића бр.2 за објекте 10 кV и 0.4кV; 

- Извођење свих радова вршити уз присуство надлежних служби „ЕПС 

Дистрибуције“  
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- Све трошкове настале при извођењу наведених радова на измештању и заштити 

постојећих електроенергетских објеката сносиће Инвеститор.  

(Услови ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ – бр. 81.1.1.0 – D-08.02 129532/1-17 од 20.06.2017.) 

 

Б.4.2.4. Телекомуникациона мрежа 

Предметно подручје припада кабловском подручју АТЦ Кумодраж. У оквиру граница 

плана нема постојећих тк објеката из надлежности „Телеком Србија“  

На предметном подручју се наведене потребе за тк услугама у зависности од захтева 

корисника, могу реализовати на више начина. Неопходно је повећати капацитет тк 

мреже. Потребе за новим тф прикључцима, односно тк услугама биће решене у складу 

са најновијим смерницама за планирање и пројектовање тк мреже уз примену нових 

технологија. 

За стамбене објекте индивидуалног карактера приступна тк мрежа се реализује 

коришћењем бакарних каблова. 

Планира се да приступна тк мрежа буде подземна, па је за повезивање на тк мрежу 

неопходно обезбедити приступ свим планираним објектима путем тк канализације. Да 

би се обезбедили капацитети телекомуникационе инфраструктуре за планирану 

изградњу, за будуће потребе полагања тк каблова планирају се следећи капацитети 

инфраструктуре: 

- Планира се траса-коридор за тк канализацију капацитета две РЕ цеви Ø50мм са 

једне стране улице дуж свих саобраћајница и одговарајући број прелаза истог 

капацитета испод коловоза; 

- Позиција окана, односно растојање између окана се планира тако да распон 

између два окна не буде већи од 50-60м, у зависности од ситуације на терену, 

односно од других инсталација комуналне инфраструктуре, од позиције 

планираних објеката, као и од раскрснице улица; 

- Изградња тк окана се планира на свим раскрсницама улица у границама плана, 

као и на средини распона између две раскрснице, где је распон дужи од 100м; 

- Испод коловоза саобраћајница се планирају прелази из свих нових окана, као и 

завршавање прелаза у окнима на другој страни саобраћајница; 

- Изградња нове тк канализације се планира у слободној јавној површини или 

тротоару; 

Положај планиране тк канализације се одређује у зависности од ситуације на терену, 

односно од положаја других подземних инсталација комуналне инфраструктуре. 

Планиране трасе будућих инфраструктурних инсталација других комуналних предузећа 

морају бити постављени на прописаном растојању у односу на трасе постојећих тк 

објеката. 

У складу са важећим правилником није дозвољена изградња и постављање објеката 

(инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод 

постојећих подземних тк каблова или кабловске тк канализације, осим на местима 

укрштања. 
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При изради техничке документације се морају поштовати Закон о планирању и 

изградњи, закон о електронским комуникацијама, упутства, прописи, препоруке и 

стандарди ЗЈПТТ и СРПС који важе за ову врсту делатности.  

(Услови Телеком Србија бр. 185286/2-2017 од 07.06.2017) 

 

Б.4.2.5. Гасоводна мрежа и постројења 

У обухвату Плана се налази у надлежности ЈП „Србијагас“. 

- Дистрибутивни гасовод од челичних цеви максималног радног притиска (МОР) 

16 bar, градска мрежа Београда ГМ 05-+04, пречника Ø 457мм је изграђен и у 

функцији, у надлежности ЈП „Србијагас“. 

Трасе гасовода које је дата Планом детаљне регулације подручја Јајинци – целина Г, су 

информативног карактера и за израду документације су прибављени потребни подаци 

везане за тачну трасу гасовода.  

Извршено је геодетско снимање гасовода у границама предметног плана и урађен је 

Елаборат геодетских радова (израдио: ГЕОЗС доо, 28.07.2017), којим су дате координате 

тачака откривеног гасовода у државном координатном систему. Укупна дужина 

снимљеног гасовода је у границама предметног плана 143.56м. 

 

Саставни део плана је утврђена траса гасовода дата аналитичким тачкама у границама 

предметног плана, у графичком прилогу бр. 9 „Гасоводна мрежа и постројења“ Р 1:1000, 

како би се прецизно утврдила грађевинска линија планираних објеката, а дефинисана 

је и у свим осталим графичким прилозима плана. 

 

Планира се поштовање прописаног растојања постојећих и планираних гасних 

инсталација у складу са: 

- Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 

гасоводима притиска до 16 bar (СЛ. гласник РС 86/2015) и 

- Техничким условима за изградњу гасовода и гасоводних објеката и објеката у 

заштитном појасу гасовода и гасоводних објеката. 

 

Изградња нових објеката не сме да угрози стабилност, безбедност и поуздан рад 

гасовода. 

Прописује се 3.0м  минималног растојања, подземних и надземних делова објекта, од 

осе гасовода. 

 

Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у зеленој површини је 0.8м 

Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама оса гасовода је по правилу под 

правим углом у односу на осу саобраћајнице, а уколико то није могуће извести 

дозвољена су одступања до угла од 60°. 

Испод коловоза саобраћајница минимална висина надслоја од горње ивице гасовода 

до горње коте коловозне конструкције, без примене посебне механичке заштите, ако се 

статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће 

износи 1.35м 
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Испод коловоза саобраћајница минимална висина надслоја од горње ивице гасовода 

до горње коте коловозне конструкције, када се гасовод механички штити полагањем у 

заштитну цев, износи 1.0м, ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно 

решење утврди да је то могуће. 

При паралелном вођењу гасовода са другим инсталацијама, потребно је поштовати 

Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 

гасоводима притиска до 16 bar (СЛ. гласник РС 86/2015) 

Минимално дозвољено растојање спољне ивице подземних челичних гасовода 

10bar˂МОР≤16 bar. 

- Од гасовода до водовода и канализације минимално дозвољено растојање је 

код укрштања 0.2м а код паралелног вођења 0.6м. 

- Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел.каблова, минимално 

дозвољено растојање је код укрштања 0.3м а код паралелног вођења 0.6м. 

- Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова, минимално 

дозвољено растојање је код укрштања 0.3м а код паралелног вођења 0.5м. 

- Од гасовода до шахтова и канала, минимално дозвољено растојање је код 

укрштања 0.2м а код паралелног вођења 0.3м. 

- Од гасовода до високог зеленила, минимално дозвољено растојање је код 

паралелног вођења 1.5м. 

- Није дозвоољено паралелно вођење подземних водова изнад и испод гасовода. 

- Није дозвољено постављање шахта изнад гасовода. 

Посебне мере заштите изграђених гасовода при извођењу радова 

У случајевима кад се локацијски услови издају само на основу планског документа (без 

прибављања услова) потребно је предвидети посебне мере заштите изграђених 

гасовода 

- У појасу ширине по 3.0 м са сваке стране, рачунајући од осе дистрибутивног 

гасовода максималног радног притиска 16 bar и 4 bar, на местима укрштања и 

паралелног вођења се предвиђа извођење свих земљаних радова ручним 

ископом. На растојању 1.0м до 3.0м ближе ивици рова од спољне ивице 

гасовода, могућ је машински ископ у случају кад се пробним ископима 

„шлицовањем“ недвосмислено утврди тачан положај гасовода и када машински 

ископ одобри представник ЈП „Србијагас“ на терену. 

- Уколико на местима укрштања или паралелног вођења дође до откопавања 

гасоводне цеви, оштећена изолациона трака (за гасоводе од челичних цеви) се 

мора заменити новом. Замену обавезно изводе радници ЈП „Србија гас“ ради 

предузимања потребних мера. 

- У случају оштећења гасовода, које настане услед извођења радова у зони 

гасовода, услед непридржавања утврђених услова, као и услед непредвиђених 

радова који се могу јавити приликом извођења објекта, инвеститор је обавезан 

да сноси све трошкове санације на гасоводним инсталацијама и надокнади штету 

насталу услед евентуалног прекида дистрибуције гаса. 
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- Приликом извођења радова грађевинска механизација мора прелазити трасу 

гасовода на обезбеђеним пролазима урађеним тако да се не изазива појачано 

механичко напрезање гасовода 

- У зони 5.0 м лево и десно од осе гасовода не дозвољава се надвишење (насипање 

постојећег терена), скидање хумуса, односно промена апсолутне коте терена 

која је постојала пре извођења радова 

- Приликом извођења радова у зонама опасности и код ослобођене гасоводне 

цеви потребно је применити све мере за спречавање изазивања експолозије или 

пожара. 

- Инвеститор је обавезан у складу са Законом о цевоводном транспорту гасовитих 

и течних угљоводоника (Сл. гласник РС бр. 4/2009)да 10 дана пре почетка радова 

у заштитном појасу гасовода, обавести ЈП „Србијагас“ у писаној форми, како би 

се обезебедило присуство представника за време трајања радова у близини 

гасовода. Контрола спровођења мера из ових услова врши се о трошку 

инвеститора. (Услови ЈП Србијагас“ бр. 06-03/13876 од 18.05.2017 (439/17) 

 

Б.4.3. Правила за уређење зелених површина 

 

У оквиру граница предметног плана, као доминантна намена се издваја постојеће 

породично становање, где мањи део простора заузима неизграђено земљиште. Јавне 

површине нису евидентиране, а остале зелене површине су у склопу окућница 

породичног становања.  

Осим естетске улоге, зеленило на овом простору има и санациону улогу, ако се узме у 

обзир сложена конфигурација терена формираног од различитих морфолошких облика. 
(Услови ЈКП Зеленило-Београд, бр. 14350/1 од 19.06.2017) 
 

Б.5. Урбанистичке мере заштите 

 

 Б.5.1. Мере и услови заштите животне средине 

  

За предметни план је донето Решење о неприступању изради стратешке процене 

утицаја на животну средину Измене и допуне Плана детаљне регулације подручја 

Јајинци-целина Г, за део блока Г-38 уз улице Ружа 3 и Нова 13, Градска општина 

Вождовац (Сл.лист града Београда 03/17) (IX-03 бр. 350.14-62/16 од 05.01.2017 год) 

У оквиру обухвата Плана нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут 

поступак заштите, утврђених еколошки значајних подручја Републике Србије, као ни 

евидентираних природних добара. У складу са датим условима:  

 

- Параметри за изградњу су дефинисани у односу на капацитете предметног 

подручја, природне вредности и реалне могућности за инфраструктурну 

опремљеност; 
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- Утврђени су инжењерско геоморфолошки и хидрогеолошки услови за 

реконструкцију и изградњу објеката (дато у поглављу Б.6. Инжењерско геолошки 

услови); 

- У правилима грађења је дат однос изграђене и слободне површине у циљу 

очувања околине и оптималног коришћења слободног зеленог и поплочаног 

простора; 

- Обзиром на различиту типологију градње и денивелацију између катастарских 

парцела, неопходно је очување и унапређење стања линијског зеленила;  

- Изградњи било ког објекта мора да претходи инфраструктурно опремање 

локације; 

- Уколико се током радова наиђе на геолошко палеонтолошка документа или 

минералошо-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својства 

природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести 

министарство надлежно за послове заштите животне средине, као и да предузме 

све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног 

лица.(Услови Завода за заштиту природе 03 бр. 020-1234/3 од 2.06.2017) 

 

Б.5.2. Мере енергетске ефикасности 

 

У мере енергетске ефикасности на предметном подручју се може издвојити: 

• побољшање топлотних карактеристика постојећих објеката; 

• изградња 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; 

• увођење система даљинског управљања на свим грејним и гасним подручјима; 

• омогућавање свим потрошачима да преко ЈКП “Београдске електране“ или ЈП 
„Србијагас“ уграде мераче топлоте и природног гаса и да плаћају према 
утрошеној потрошњи ових комуналних производа; 

• развој софтера за евиденцију и обраду података рада топлотних извора, гасних 
станица, мреже, предајних станица, потрошача и сл. 

 

 

 Б.5.3. Мере за евакуацију отпада 

 

За потребе подручја Плана, за евакуацију комуналног отпада из планираних објеката 

неопходно је набавити судове – контејнере, запремине 1100 литара и габарита 

димензија: 

1.37 x 1.20 x 1.45м у броју који се одређује помоћу норматива: 1 контејнер на 800м2 

корисне површине сваког објекта појединачно. 

 

Према Одлуци о одржавању чистоће, контејнери морају бити постављени изван јавних 

саобраћајних површина, на избетонираним платоима, у нишама или посебно 



  
 

17 
 

изграђеним боксовима у оквиру граница формираних парцела намењених изградњи 

предвиђених објеката.  

 

За успешно обављање услуга изношења смећа, неопходно је обезбедити директан и 

неометан прилаз за комунална возила и раднике ЈКП „Градска чистоћа“. Ручно гурање 

контејнера обавља се по равној подлози, без степеника, са успоном од 3% и износи 

максиум 15м од места за њихово постављање до комуналног возила. Уколико овај 

норматив не може да буде испоштован, потребно је обезбедити саобраћајни прилаз за 

комунална возила габарита димензија 8.6 x 2.5 x 3..5 м са осовинским притиском од 10 

тона и полупречником окретања 11.0м, при чему једносмерна приступна саобраћајница 

до локације судова за смеће мора бити минималне ширине 3.5м, а двосмерна 6.0м са 

нагибом до 7%. Није дозвољено кретање комуналних возила уназад, па је потребно 

обезбедити проходност (кружни ток) или окретницу за њихово манипулисање.  

 

За смештај контејнера могу се изградити и смећаре или одредити посебни простори за 

те потребе унутар самих објеката, при чему се морају испоштовати наведени услови 

за приступ. Смећаре се граде као засебне, затворене просторије без прозора, са 

електричним осветљењем, једним точећим местом са славином и холендером и 

сливником повезаним на канализациону мрежу, ради лакшег одржавања хигијене 

предметног простора.  
(Услови ЈКП Градска чистоћа бр. 8073 од 22.05.2017) 

 

 Б.5.4. Правила за заштиту од елементарних непогода 

 

Ради заштите од потреса планирани објекти морају бити категорисани и реализовани 

према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 

сеизмичким подручјима ("Службени лист СФРЈ", број 31/81, 49/82, 29/83, 2/88, 52/90). 

Предметна локација, на олеатама микросеизмичког интензитета земљотреса налази се 

у зони 7-8° МСК-64 (Medvedev-Sponheurer-Karnik) скале.  

 

 

 

 

Б.6. Инжењерско геолошки услови 

Б.6.1. Геолошка грађа терена 

Терен изграђују седименти неогена и квартара. 

Квартар (Q) делувијалне наслаге – прашина глиновита до песковита, лесолика са ретком 

заосталом макропорозношћу. Тврде конзистенције, нископластична, дробљива, 

средње до добро збијена. У површинском делу до 0.5м хумизирана.  

Неоген (M₃²) лапоровито песковити комплекс (LG,P) – констатован је испод квартарних 

наслага и представља њихову подину. Дебљина овог слоја није дефинисана, с обзиром 

да су у овом слоју завршене истражне бушотине. 
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Б.6.2. Хидрогеолошке карактеристике терена 

На предметном плану се издвајају две хидрогеолошке средине: 

Квартарне наслаге које представљају хидрогеолошки колектор спроводник. Кроз ове 

средине атмосферска вода се инфилтрира у подину.  

Лапоровито песковити комплекс који има вишеструку хидрогеолошку функцију. У 

основи овај комплекс представља хидрогеолошки изолатор са предиспонираним 

зонама које су водопропусне. 

Током извођења истражних бушотина утврђена је дубина појављивања подземне воде 

у пет до седам истражних бушотина, на различитим апсолутним котама (од 285.40мнв 

у ИБ-1 до 287.70мнв у ИБ-5) 

У оквиру предметних Измена и допуна плана терен је стрмог нагиба у свим правцима и 

на малим одстојањима. У правцу север-југ, на дужини од 100.0м, висинска разлика 

терена је 15.0м. У правцу исток-запад, сегментно у дужини од 100.0м, висинска 

разлика терена је 12.0м. Висинске разлике терена суседних парцела се крећу од 2.0-

5.0м. Једна од критичних поменутих денивелација је између катастарских парцела 

1911 и 1905 КО Кумодраж. 

Површинске делове терена изграђују делувијални седименти неуједначене дебљине од 

4-8.0 м. Овај рејон је у погледу стабилности издвојен као стабилан до условно стабилан. 

Б.6.3. Мере при урбанизацији терена 

Инжењерскогеолошке средине које учествују у конструкцији ове геотехничке зоне могу 

се користити као подтло за изградњу планираних садржаја. У зони интервенције до 

1.5m, ископ се изводи у сувом, у срединама које по ГН 200 припадају II категорији 

земљишта. Ископи у овим срединама се држе у вертикалним засецима висине до 1.5м 

без подграде. Дубље ископе је неопходно штитити одговарајућим мерама заштите.  

Испод цеви као тампон (постељица) између природног тла и гасовода уграђује се 

максимално збијени слој песка дебљине 10cm +Д/10, где је Д спољни пречник цеви. У 

циљу заштите ископа од расквашавања, ископ се облаже ПВЦ фолијом како би се 

заштитили од директног утицаја атмосферилија. Затрпавање ископа, након 

стабилизације подтла, се изводи материјалима из ископа у слојевима, уз прописно 

збијање. 

Вишак ископа око објеката треба запуњавати материјалом из ископа, који треба 

уграђивати у слојевима уз стабилизацију збијањем. 

За случај потребе насипања терена у циљу нивелације користити материјале из 

локалних ископа или из локалних позајмишта. Не препоручује се употреба 

некохерентних материјала за нивелацију терена, јер те зоне у току експлоатације могу 

да представљају предиспониране зоне у којима ће се вршити задржавање 

инфилтрираних атмосферилија, чиме би могле да утичу на смањење физичко-хемијских 

параметара природног тла, а што би могло да доведе до локалног слегања терена.  
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Имајући у виду чињеницу да је предметни терен спонтано урбанизован, сама природна 

денивелација терена је појачана чињеницом да је у оквиру изграђених парцела дошло 

до нарушавања природног пада терена. Свака од изграђених парцела је формирала 

своју нулту коту приступа, као и само уређење терена, тако да се између парцела 

формирају оградни зидови који посредно одређују коте суседних парцела. Ови оградни 

зидови уједно представљају и потпорне зидове у одређеним зонама. Висина 

оградних/потпорних зидова, знатно премашује правила грађења за ограде између 

парцела. Због задржавања процедних вода из залеђа у зони зида, планира се израда 

дренаже иза зидова. Испред зидова се постављају неки од сабирника којима се врши 

одвођење процеђене воде из зона зидова до најближих сабирника.  

 

Због великих денивелација између парцела, као и у оквиру самих парцела (због великих 

површина и дужина) планира се уређење терена (насипања и дренаже), како се не би 

угрозили сами објекти на парцели, као и сами суседи, без обзира на правни статус 

објекта. 

 

Саставни део Идејног решења за локацијске услове је Пројекат уређења терена, како би 

се избегла даља девастирања простора. Потпорне конструкције које су у функцији 

заштите су, осим грађевинског дела пројекта, саставни део Пројекта уређења терена. 

 

У случајевима када је нивелација између парцела нарушена нелегалном градњом, 

укључујући и ограђивање, дати су посебни услови како би се избегле негативне 

последице непланске градње и интервенција у простору за које нема доказа о 

стабилности, а налазе се на граници парцела (дато детаљно у поглављу В.2. Посебна 

правила грађења). 

  

 Б.6.4. Концепција даљих истраживања 

За потребе пројектовања и изградње на предметном простору неопходно је предвидети 

даља геолошка истраживања, за сваки од будућих објеката, где нису извршене 

истражне бушотине: Допунским истражним радовима се дефинишу конкретне 

геотехничке мере терена у зони планираних објеката, а на основу којих ће се 

дефинисати геотехнички услови и препоруке за њихову изградњу 

  

 

В. Правила уређења и грађења за површине остале намене 

 

В.1. Општа правила за породично становање 

В.1.1. Намена објеката 

 

 -  Доминантна намена у оквиру границе овог плана је становање. 

 - Поред становања, као компатибилна намена могу се јавити комерцијални 

садржаји из области трговине и услужних делатности у приземљима објеката ближих 

регулацији, с тим да однос становања и делатности буде: мин. 80% становање; макс. 

20% делатности и односи се и примењује на нивоу грађевинске парцеле. 
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В.1.2. Услови за образовање грађевинске парцеле 

Могуће трансформације парцела - парцелација/препарцелација 

 

Грађевинске парцеле се формирају: 

- задржавањем постојећих катастарских парцела, које испуњавају услове да 

имају излаз на јавно; 

 - деобом или спајањем више катастарских парцела или њихових делова, тако да 

минимална површина нове грађевинске парцеле износи 600м2  и да испуњава 

правило минималног колско-пешачког приступа парцели од 5,0м; 

- уколико грађевинска парцела има излаз на више саобраћајница мора да 

оствари минималну ширину од 5,0м само према саобраћајници са које је колски 

приступ парцели. 

 

Положај парцеле 

Парцела је утврђена регулационом линијом у односу на јавне површине и разделним 

границама парцеле према суседним парцелама. 

Парцела мора имати непосредан колски приступ на јавну саобраћајну површину, 

директно или преко приступног пута. 

 

В.1.3. Положај објекта на парцели 

 

Објекте поставити у оквиру зоне грађења. Зона грађења је дефинисана грађевинском 

линијом и растојањем објекта од задње и бочних граница парцеле. 

С обзиром на велике денивелације терена није обавезно постављање објекта на 

грађевинску линију. 

Уколико се на парцелу присупа посредно, са приступног пута, грађевинска линија 

објекта од границе приступног пута је удаљена 2.5м.   

 

У делу територије обухваћене овим Планом, у правцу север-југ пролази постојећи 

градски гасовод. Према условима ЈП "Србијагас", минимално растојање грађевинске 

линије објеката (надземних и подземних делова) од осе гасовода је 3.0м. Грађевинске 

линије су дефинисане на графичком прилогу – графички прилог бр.4 "План регулације и 

нивелације", Р=1:1000, а грађевинска линија према гасоводу је уцртана на свим 

графичким прилозима, а на основу посебног елабората који је утврдио тачну трасу 

гасовода кроз катастарске парцеле 1946, 1903, 1904, 1905, 1911, 1912, 1913/1. 

 

Објекти су по свом положају на парцели слободностојећи. 

Дозвољена је изградња једног стамбеног објекта на парцели, а у складу са дефинисаним 

правилима грађења. 
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Дозвољена је изградња помоћног објекта, отворених терена, надстрешница, базена 

на парцели, с тим да бруто површине наведених објеката не улазе у индекс заузетости 

парцеле, ни у обрачун бруто површине.  

Правила грађења за помоћни објекат: 

- дозвољена је максимална бруто површина 30м2  

- максимална висина венца је 3м од коте приступног насутог терена 

- минимално растојање од стамбеног је 3м 

- обавезно је постављање објекта у оквиру зоне грађења. 

 

В.1.4. Растојање од бочне и задње границе парцеле и суседних објеката 

 

- минимално растојање објекта без отвора или са отворима (парапет отвора  1,6м) 

од бочних граница парцеле је 1/5 висине објекта. 

- минимално растојање објекта са отворима стамбених просторија од бочних 

граница парцеле је 1/3 висине објекта. 

 

Растојање објекта од задње границе парцеле је минимално 1/2h објекта (h - висина 

објекта се рачуна до коте венца), али не мање од 4.0м када је на дворишној фасади 

дозвољено отварање отвора стамбених и помоћних просторија. 

 

Дозвољена је замена новим или доградња/надградња постојећих објеката до 

максималних вредности параметара датих овим планом и у складу са условима за 

положај објекта на парцели. 

 

Код постојећих објеката чији су урбанистички параметри (степен заузетости и спратност) 

већи од оних које прописује овај план, не може се вршити надоградња или дозиђивање. 

На таквом објекту је дозвољено вршити само реконструкцију у габариту и волумену.  

 

Ако положај постојећег објекта, чији су урбанистички параметри (степен заузетости и 

спратност) мањи од параметара које прописује овај план, иако није у складу са 

правилима о положају на парцели према границама суседних парцела, дозвољава се 

доградња до максималних урбанистичких параметара плана, а у оквиру дате зоне 

градње. 

Уколико постојећи објекат, чији су урбанистички параметри (степен заузетости и 

спратност) мањи од параметара које прописује овај план, прелази грађевинску линију и 

део објекта се налази између грађевинске и регулационе линије, дозвољена је 

доградња до максималних параметара плана, а у оквиру дате зоне градње.   

 

В.1.5. Спратност и висина објекта 

− Максимална висина венца објекта је 10.0м, у односу на нулту коту објекта. 

− Нулта кота објекта се рачуна од тачке пресека насутог терена и фасаде ка којој се 

приступа планираном објекту (пешачки приступ). 
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− Дозвољено је насипање терена максимално 0.60м од природног терена. 

− Максимална висина слемена објекта је 13.0м, у односу на нулту коту објекта. 

− Кота приземља може бити највише 1.50м изнад нулте коте објекта, за стамбене 

садржаје. 

− За објекте који у приземљу имају нестамбену намену (делатности), кота 

приземља може бити максимално 0.20м виша од нулте коте објекта. 

− Дозвољена је једна сутеренска етажа, чији се под налази испод површине насутог 

терена, на дубини до једног метра и мање. 

− Дозвољена је подрумска етажа. 

− Послeдња етажа може да буде у форми: поткровља, повученог спрата и 

мансарде 

− Висина надзитка поткровне етаже је минимално 1.60м, а максимално 2.20м од 

коте пода поткровља до преломне косине крова. 

− Не дозвољава се формирање поткровља у два нивоа. 

− На крововима се могу формирати кровне баџе и кровни прозори. 

− Максимална висина коте пода поткровља до преломне линије баџе је 2.20м. У 

оквиру кровне баџе могу се формирати излази на терасу или лођу. Облик и 

ширина баџе морају бити усклађени са елементима фасаде. 

− Максимални дозвољени нагиб кровних равни је 45° 

− Повучена етажа се повлачи минимум 1.5 м, од основне линије фасаде, на којој је 

приступ објекту. 

− Изнад повучене етаже се планира плитак кров нагиба до 15°. Кров не мора да 

буде видан и може се сакрити атиком 

− Уместо плитког крова може се предвидети раван, озелењен кров. 

 

 

В.1.6. Индекс заузетости на парцели 

Индекс заузетости на парцели је 35%. 

Дозвољена је заузетост парцеле подземном сутеренском етажом максимално 40%, а 

подземном подрумском етажом максимално 70%. 

 

В.1.7. Услови за слободне и зелене површине 

Проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 65%, а минимум 20% од 

површине парцеле су уређене зелене површине у директном контакту са тлом. 

 

В.1.8. Ограђивање и нивелација терена 

Ограда према улици мора бити транспарентна. Висина ограде је максимално 1.4м, с тим 

да је висина зиданог парапета максимално 0.90м., осим у случајевима описаним у 

поглављу Б.6. када представљају део потпорне конструкције и заштите од суседа. 
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У случају денивелације суседних парцела зидани део ограде је 1.4 м, а висина ограде се 

рачуна од горње коте потпорног зида. Уколико је због денивелације терена потребан 

виши зидани део од 1.4м, неопходна је сагласност суседа. 

Нивелација насутог терена је у директној вези са максималним предвиђеним зиданим 

делом ограде. Кота насутог терена не може прећи висину зиданог дела ограде. 

Постављање ограде према улици врши се на регулационој линији а према добијеном 

протоколу регулације. Врата и капије на регулацији не могу се отварати ван регулационе 

линије. 

В.1.9.  Саообраћај и паркирање 

- Колско-пешачке стазе и интегрисане улице, које служе за приступ парцелама у 

спонтано насталим насељима, се планирају у минималној ширини регулације од 

6.0м за двосмерни, односно 4.5 м за једносмерни саобраћај; 

- Планира се да парцеле морају колски да приступају на јавну саобраћајну 

површину, директно или преко приступног пута (остало грађевинско земљиште);  

- Планира се да, приликом израде пројекта препарцелације и парцелације ради 

формирања нових грађевинских парцела, приступни пут до истих има посебну 

парцелу одговарајуће ширине, а двосмерани слепи пут мора имати и 

припадајућу окретницу;    

- Планирају се адекватни углови прегледности у зони раскрсница, са 

дефинисаним (у зависности од брзине кретања возила) троугловима 

прегледности.   

(Услови Секретаријата за саобраћај бр.344.-17/2017 од 23.05.2017.) 

 

Паркирање решити на парцели, изградњом гараже или на отвореном паркинг простору, 

а према нормативима: 

 - за становање   1.1 ПМ за једну стамбену јединицу 

 - трговина    1 ПМ на 50м2 НГП продајног простора 

 - угоститељство   1 ПМ на 2 постављена стола са 4 столице 

В.1.10. Евакуација отпада 

Судови за смеће морају бити смештени у оквиру парцеле у бетонском блоку или ниши 

ограђеној лаким армирано-бетонским зидовима, живом оградом и слично. 

В.1.11. Минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром 

Услов реализације за све парцеле у зони је да морају имати потпуну комуналну 

опремљеност: објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, 

електричну енергију, телекомуникациону мрежу, гасоводну мрежу или други 

алтернативни извор енергије. 

До реализације градске канализационе мреже на парцелама се за потребе евакуације 

отпадних вода дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа (септичких 

јама), у свему према техничким нормативима прописаним за ову врсту објеката. 
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В.2 Посебна правила грађења 

 

Посебна правила грађења се примењују код парцела које имају изразит нагиб терена и 

нивелациона ограничења у односу на суседне парцеле (потпорни зидови, насипи, 

усеци). 

То су катастарске парцеле 1911, 1912 КО Кумодраж за која важе следећа посебна 

правила грађења: 

 

В.2.1. ОГРАЂИВАЊЕ - У случају када денивелација прелази пад од 7% према суседним 

парцелама, и код парцела где је суседни објекат градњом нарушио коту терена, 

дозвољено је ограђивање потпорним зидом у висини до 3м од постојећег терена и 

обавезно је да конструкција потпорног зида буде, осим у саставу архитектонско-

грађевинског пројекта и саставни део пројекта уређења (граница кп1911 ка кп1905) 

 

В.2.2. НАСИПАЊЕ - Насипање терена у оквиру граница парцеле се дозвољава у 

следећим случајевима и условима:  

 1. када су у оквиру грађевинске парцеле висинске разлике терена веће од 7% 

(природни пад терена у попречном правцу наведених парцела је 13,5% ка кп1905)  

 2. у случају потребе дренаже терена и веће оцедитости тла ради заштите објеката 

(у оквиру 1911 до границе са кп1905; у оквиру кп1912 до кп1913/1 кота насутог терена 

298,95мнв - графички прилог број 4 "План регулације и нивелације", Р=1:1000)  

 3. у функцији обезбеђења стабилности постојећих потпорних зидова/ограде  

(у оквиру кп1912 а до кп1913/1; у оквиру кп1912 ка постојећем зиду) 

Максимална висина насутог терена је до дозвољене висине потпорног зида за наведене 

парцеле. 

 

В.2.3. ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА СУТЕРЕНСКИХ И ПОДРУМСКИХ ЕТАЖА - Дозвољено је 

постављање до бочних и задњих граница парцеле као део потпорне конструкције, а због 

денивелације терена. 

 Није обавезно поклапање са грађевинском линијом надземних етажа.  

 

В.2.4. РАСТОЈАЊЕ ОД БОЧНЕ И ЗАДЊЕ ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛЕ – У складу са претходно 

наведеним посебним правилима (В.2.1.,В.2.2.,В.2.3.,В.2.4.) минимално растојање 

најистуренијег дела објекта од граница парцеле је 1,5м  

 

 

Г. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

 

Однос према постојећој планској документацији 

План детаљне регулације подручја Јајинци, целина Г, општина Вождовац (Службени 

лист града Београда број 97/16), се у делу обухваћеном овим планом мења и ставља 

ван снаге и важе услови из Измене и допуне Плана детаљне регулације подручја 
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Јајинци – целина Г, за део блока Г–38 уз улице Ружа 3 и Нова 13, Градска општина 

Вождовац (Сл.лист града Београда 03/17). 

 

Овај План детаљне регулације представља плански основ за издавање информације о 

локацији, локацијских услова, израду пројекта препарцелације и парцелације и 

формирање грађевинских парцела јавне намене, као и за уређење површина јавне 

намене у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 

72/09, 81/09 - испр., 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 

145/14), а према правилима из овог Плана. 

 

Саставни део овог Плана детаљне регулације су и: 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације подручја Јајинци – 

целина Г, за део блока Г–38 уз улице Ружа 3 и Нова 13, Градска општина 

Вождовац  (Сл.лист 03/17) 

2. Оверен катастарско-топографски план 

3. Оверен катастар подземних водова 

4. Извештај о раном јавном увиду 

5. Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину 

Измене и допуне ПДР-а 

6. Образложење за рани јавни увид 

7. Услови надлежних институција 

8. Геолошко - техничка документација за израду Измене и допуне ПДР-а 

9. Елаборат геодетских радова – снимање гасовода (ГЕОЗС Београд, 30.08.2017.) 

10. Планирана намена из ПДР-а 1:1000 

 

Овај план ступа на снагу 8 дана након објављивања у „Службеном листу града 

Београда“. 

Одговорни урбаниста 

Марјана Стругар, дипл.инж.арх. 


