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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГОНДОЛУ КАЛЕМЕГДАН-

УШЋЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И НОВИ БЕОГРАД 

- Материјал за рани јавни увид – 

 
Израда Плана детаљне регулације за гондолу Калемегдан-Ушће, градске општине Стари град и 

Нови Београд (у даљем тексту: План детаљне регулације или План) покренута је након доношења 

Одлуке о изради Плана детаљне регулације за гондолу Калемегдан-Ушће, градске општине Стари 

град и Нови Београд („Сл. лист Града Београда“ бр. 19/2017) (у даљем тексту: Одлука). 

Материјал – концептуални оквир за спровођење „раног јавног увида“ начелно садржи: 

А) текстуални део: 

1) Опис граница планског документа; 

2) Краћи извод из планских докумената вишег реда; 

3) Опис постојећег стања, начина коришћења простора и основних ограничења; 

4) Планирану претежну намену простора, предлог основних урбанистичких параметара и 

процену планиране бруто развијене грађевинске површине; 

5) Очекиване ефекте планирања у погледу унапређења начина коришћења простора. 

Б) Графички део који чине две карте у пригодној размери, на којима је приказана граница 

планског документа са постојећом и планираном претежном наменом простора. 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

1.1. Правни основ 

Правни основ за израду и доношење овог плана чине: 

- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 

24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14); 

- Закон о жичарама за транспорт лица („Сл. гласник РС“ бр. 38/15);  

- Закон о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011 – др. закони и 99/2011 – 

др. закон); 

- Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016); 

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања („Сл. гласник РС“ бр. 64/15); и 

- Одлукa о изради Плана детаљне регулације за гондолу Калемегдан-Ушће, градске општине 

Стари град и Нови Београд („Сл. лист Града Београда“ бр. 19/2017) 

1.2. Плански основ 

Плански основ за израду и доношење овог плана чине: 

- Генерални урбанистички план Београда ("Службени лист града Београда", бр. 11/2016). 

- План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – 

град Београд (целине I – XIX) ("Службени лист града Београда", бр. 20/16 и 97/16). 

 

У случају да су одредбе планова који чине плански основ међусобно неусаглашене, 

примењују се одредбе плана вишег реда, а у складу са чланом 33. Закона о планирању и изградњи, 

који прописује обавезу усклађености планских докумената ужег подручја са документима ширег 

подручја. 

2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА 

Граница Плана детаљне регулације обухвата трасу кабинске жичаре од станице 

„Калемегдан“, на простору општине Стари град до станице „Ушће“, која припада општини Нови 
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Београд. Прелиминарном границом обухваћен је простор површине 10,7 hа.Парцеле у обухвату 

Плана детаљне регулације припадају катастарским општинама Стари град и Нови Београд. 

У обухвату Плана су следеће катастарске парцеле: 

- целе 64/4, 64/6, делови 64/1, 64/16, 68/2, 68/3, 69/1, 70/1, 1946/1, 1946/2, 2774 КО Стари град; 

и 

- целе 1040, 1041, 2340/4, 6660/3, делови 1026/1, 1036/1, 1039, 1042/1, 1043/1, 6628/1, 6643/1, 

6643/4, 6813, 6839 КО Нови Београд. 

У делу новобеоградске станице „Ушће“, прелиминарна граница Плана обухвата делове 

Булевара Михајла Пупина и Булевара Николе Тесле и њиховог укрштања, поклапајући се са 

границама катастарских парцела 6660/3, 6813, 6839, и 6643/4, и део зелених површина Парка 

Ушће, у оквиру катастарске парцеле 1043/1. Граница Плана од станице гондоле „Ушће“ до 

станице „Калемегдан“ утврђена је у ширини заштитног појаса жичаре која износи укупно 50м, 

односно по 25м са обе стране осе жичаре и у том појасу обухвата део Парка Ушће, део добра под 

претходном заштитом „Приобална зона Новог Београда“, део акваторије Саве, део културног 

добра од изузетног значаја „Косанчићев венац“ и део заштићених подручја Калемегдана. У делу 

станице „Калемегдан“ прелиминарном границом Плана обухваћен је део шеталишта и зелених 

површина парка Калемегдан унутар катастарске парцеле 64/1, у зони изнад укрштања Улице 

Париске и Булевара Војводе Бојовића. 

Граница Плана приказана је на графичком прилогу – карта 2 „Планирана намена 

површина“, Р – 1:1000. У случају неподударности списка катастарских парцела са обухватом 

Плана у оквиру границе дате на графичким прилозима, важи обухват из графичких прилога. 

Овако одређена граница Плана је прелиминарна. Коначна граница Плана биће утврђена 

током израде и верификације нацрта Плана. 

 

3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА 

3.1. Генерални урбанистички план Београда 

2.3.2. Изградња саобраћајне и комуналне инфраструктуре 

2.3.2.1. Саобраћајна инфраструктура 

Јавни превоз путника 

Уколико се покаже у саобраћајном смислу ефикасно и економски оправдано, како за 

кориснике тако и за превознике и град, потребно је у наредном периоду активности усмерити ка 

стварању услова за развој јавног саобраћаја на рекама Сави и Дунаву као и развоју 

комплементарних видова саобраћаја, као што су успињаче, лифтови, покретна степеништа, жичаре 

и сл. Развој комплементарних видова саобраћаја развијати на локалитетима и коридорима који 

поред природних предиспозиција за њихов развој имају и позитивне саобраћајне ефекте као и 

утицај на туристичку понуду града као нпр. повезивање савског и дунавског приобаља са 

Теразијиским гребеном, повезивање атрактивних локалитета на десној обали Саве са сремским 

подручјима града, Адом циганлијом, Великим ратним острвом и др. 

Алтернативни видови саобраћаја подразумевају реализaцију успињача, жичара, покретних 

степеништа и тротоара и сл. За дефинисање подручја примене ових видова саобраћаја потребно је 

претходно утврдити потенцијалне примарне кориснике као и ефекте и економску оправданост 

њихове реализације. Пожељно је да сви поменути системи буду увезани у систем јавног превоза 

путника а непосредне локације терминала тих видова превоза опремљене пратећим садржајима 

неопходним за функционисање система. 
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3.2. План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 

самоуправе – град Београд (целине I – XIX) 

Према ПГР Београда, предметна локација Плана налази се у централној градској зони и 

обухвата део целине I – Центар Београда и целине IX – Центар Новог Београда, Првобитни Нови 

Београд. 

 

4. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ 

 

Целина I – Центар Београда 

 

Београдска тврђава 

Београдска тврђава је историјско језгро Београда, које је проглашено за културно добро од 

изузетног значаја. Иако зеленило није главна намена овог простора, оно јесте његова 

карактеристика и специфичан оквир за објекте утврђења и у том контексту га треба третирати код 

будућег уређења простора као јавног, претежно неизграђеног, са могућношћу компатибилних 

јавних намена и пратећих комерцијалних садржаја, пре свега у постојећим објектима. Објекти 

бившег теретног пристаништа са наткривеном галеријом за пролаз железнице се трансформишу у 

простор за комерцијалне садржаје и објекат путничког пристаништа. На дунавској страни 

предвиђено је задржавање блока "Беко" и његова трансформација. Концентрација комерцијалних 

садржаја на ободу Тврђаве, на некадашњем потезу живих веза обала Саве и Дунава са чаршијом, 

представља комплементарну активност и допуну саджаја комплекса Београдске тврђаве.  

Забрањује се постављање далековода, жичаних сајли за алтернативни превоз и рекреацију 

нарочито у подручју Београдске тврђаве и у њеним ширим визурама и акватериторијалним 

обухватима*. 

*Однос предметног Плана према наведеној одредби ПГР-а образложен је у Поглављу 

3.3.Напомене уз изводе из планских докумената вишег реда.  

 

Косанчићев венац, путничко пристаниште 

Постојећи карактер и однос намена простора у заштићеном подручју Косанчићевог венца -

становање, култура, школство, црквени садржаји, остају доминантни у односу на могуће нове 

намене угоститељства и трговине. Више простора за нове намене може бити у Карађорђевој 

улици, на обали Саве у "Бетон хали", или на ободу овог подручја. 

 

Целина IX – Центар Новог Београда, Првобитни Нови Београд 

 

Центар Новог Београда налази се између Дунава, Саве, железничке пруге и Улице 

омладинских бригада и обухвата језгро Новог Београда, први ободни ред блокова, простор Старог 

сајмишта и парк на Ушћу.  

Центар Новог Београда има велике развојне могућности у погледу изградње нових 

капацитета комерцијалних делатности. Инфраструктурна опремљеност, добра саобраћајна 

приступачност за високу концентрацију запослених и кориснка, неизграђеност, власништво 

земљишта, комлементарни садржаји у контактној зони и могућност функционалног повезивања са 

друга два центра првог ранга, представљају врхунску понуду међу градским локацијама за 

пословну намену. Центар Новог Београда планира се као нови пословно-трговачки, 

административни и културни центар државног и регионалног значаја. 

Зелени појас уз Саву и постојећи зелени парк око зграде СИВ (Блок 13) , Јавни градски 

парк на Ушћу, између Бранковог моста, Булевара Николе Тесле, хотела "Југославија", Дунава и 

Саве, су део система зеленила са предлогом за заштиту предела. 

 

У обухвату Плана према ПГР Београда планиране су следеће намене: 

 

Површине јавне намене: 

Зелене површине 

Саобраћајне површине 
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3.2.1. Планске условљености са различитих аспеката заштите 

 

Заштита непокретних културних добара  
 
Са аспекта заштите културног наслеђа, простор обухваћен границом Плана детаљне 

регулације спада у подручје значајних културних добара, која уживају одговарајући степен 

заштите у складу са Законом о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011 – др. 

закони и 99/2011 – др. закон).  

У оквиру Целине I, Планом је обухваћен део споменика културе Београдске тврђаве и део 

просторне културно историјске целине Косанчићевог венца, на територији општине Стари град. 

Према нивоу заштите, Београдска тврђава, као структурно и суштински најсложенији културно 

историјски комплекс, спада у културна добра од изузетног значаја, а Косанчићев венац у 

културна добра од великог значаја.  

У Генералном урбанистичком плану Београда, са аспекта заштите културног наслеђа 

одређен је и јасно дефинисан приступ према одређеним деловима Београда. На подручје 

Београдске тврђаве и Косанчићевог венца примењује се правило интегративне конзервације. 

Подручја интегративне конзервације, где се налазе просторне културно-историјске 

целине и споменици културе изузетног значаја, поједине просторне културно-историјске целине и 

споменици културе великог значаја, као и највећи број културних добара. У сарадњи са 

институцијама заштите и условима заштите непокретних културних добара, ови простори се 

морају у естетском и функционалном смислу довршити и дефинисати у циљу постизања општег 

животног склада и ликовно-амбијенталног континуитета новог (које ће бити у мањој мери) и 

старијег (постојеће - доминантно).  

У оквиру Целине IX, границом Плана обухваћен је део целине која ужива претходну 

заштиту - Приобална зона Новог Београда.  

Oсновни услов за третман непокретних културних добара у плану генералне регулације је 

поштовање њихових вредности и статуса према Закону о културним добрима. Непокретна 

културна добра деле се на: споменике културе, просторне културно-историјске целине, 

археолошка налазишта и знаменита места. Културна добра која уживају претходну заштиту по 

Закону о културним добрима имају исти третман као и проглашена културна добра. Градитељско 

наслеђе Београда штити се применом мера дефинисаних Законом о културним добарима 

(Службени гласник Републике Србије бр. 71/1994.) и урбанистичком заштитом која се стара да 

укупно урбанистичко и архитектонско наслеђе буде интегрисано у савремене токове живота града 

као фактор његовог укупног развоја. 

 

Опште мере заштите и очувања културних добара и добара која уживају претходну заштиту  

 

У поступцима даље планске разраде и спровођења предметног плана, потребно је остварити 

додатну сарадњу са надлежном службом заштите и то: за културна добра од изузетног значаја 

неопходно је обавити сарадњу са Републичким заводом за заштиту споменика културе, а за 

културна добра од великог значаја, остала културна добра и добра под претходном заштитом са 

Заводом за заштиту споменика културе града Београда.  

 

За просторно културно историјске целине, или целине под претходном заштитом 

обавезно је:  

 Приликом израде плана детаљне регулације, применити принципе интегративне заштите у 

циљу очувања културно-историјских, ахритектонских, урбанистичких, амбијенталних и 

природних вредности простора или начела урбане обнове.  

 

За споменике културе обавезно је:  

 очување аутeнтичног, изворног изгледа, хоризонталне и вертикалне регулације као и 

декоративних елемената архитектуре и ентеријера (уколико је посебно вреднован).  

 очување конструктивно-статичких елемената, оригиналних материјала, габарита, облика и 

нагиба крова.  

 забрана градње објеката трајног или привременог карактера који својом наменом, 

габаритом, волуменом и обликом могу угрозити споменик културе, његову заштићену 

околину или нарушити аутентичност амбијента.  
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У границама заштићених археолошких локалитета:  

 забрањено је извођење било каквих радова који би девастирали археолошки културни слој;  

 за сва подручја са археолошким локалитетима а који уживају претходну заштиту могућа је 

непосредна примена правила овог плана, са обавезом претходног прибављања Услова и 

мера заштите, Завода за заштиту споменика културе града Београда;  

 уколико се приликом извођења земљаних радова у оквиру границе предметног плана наиђе 

на археолошке остатке, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и 

обавести Завод за заштиту споменика културе града Београда, као и да предузме мере да се 

налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и положају у коме је откривен (чл. 

109. Закона о културним добрима „Службени гласник РС бр. 71/94).  

 

За сва културна добра, и њихово непосредно окружење (суседне парцеле), као и добра под 

претходном заштитом за које је планирано спровођење непосредном применом правила грађења 

ПГР-а, обавезна је израда Урбанистичког пројекта, уз сарадњу са надлежном институцијом 

заштите споменика културе. 

 

Заштита природе и природних добара 
 
Са аспекта заштите природе и природних добара, границом Плана детаљне регулације 

нису обухваћена заштићена природна добра, али је планирано очување, унапређење и заштита 

евидентираних природних добара (према Закону о заштити природе), за које још нису донета 

решења о заштити, и то Парка Калемегдан у оквиру Целине I. 

 

Планским решењем се штити и подручје еколошке мреже РС од међународног значаја, 

успостављене Уредбом о еколошкој мрежи („Службени Гласник РС“, бр. 102/10), и то „Ушће 

Саве у Дунав“. 

 

„Ушће Саве у Дунав“ (RS017BA - IBA подручје) представља велико плавно подручје које 

је значајно за заштиту влажних станишта и врста које су везане за таква станишта. Обухвата ушће 

Саве у Дунав (10 km) и 39 km тока Дунава са приобаљем (од 1184. до 1145. km), укупне површине 

9.808 ha. Значај подручја је у особеним алувијалним стаништима уз две велике реке, са бројним 

острвима, рукавцима и мртвајама. Ово подручје је значајно за гнежђење, сеобу и зимовање птица.  
Заштита подручја еколошке мреже спроводи се према члану 10, Закона о заштити природе 

(„Службени Гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/2010). Према овом члану за сваки пројекат, план или 

активност који се планира у оквиру еколошке мреже је неопходно спровести оцену 

прихватљивости. Имплементација пројеката се може одобрити једино у случају када се кроз 

поступак оцене прихватљивости утврди да планирана активност нема значајан негативан утицај на 

основне вредности (станишта и врсте) које су идентификоване за дато еколошки значајно 

подручје. 

 

Јавне зелене површине  

У циљу заштите природе планирано је очување и унапређење јавних зелених површина на 

предметном подручју, које заузимају посебно место због тога што систем зелених површина града 

има мултифункционалну улогу, а бенефити се огледају у квалитету животне средине, 

биодиверзитету, економској добити и добити друштва. Такође, планом су предвиђени услови 

уређења зелених површина у оквиру осталих намена. Јавне зелене површине, али и зелене 

површине у оквиру осталих намена, представљају део структуре, просторног и историјског 

континуитета града и играју значајну улогу у интегралној и интегративној заштити. Планом је 

предвиђено очување зелених површина у оквиру постојећих компактних блокова (тзв. унутрашња 

дворишта).  

 

Високо вредни биотопи  

Такође, планским решењем максимално се чувају биотопи високо вредни са аспекта 

заштите природе и очувања биодиверзитета, идентификовани детаљним картирањем и 

вредновањем биотопа Београда (Пројекат „Зелена регулатива Београда“). На предметном подручју 

конкретни биотопи су оцењени као потенцијално високо вредни са истакнутим вредностима за 
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заштиту станишта и врста, достојни заштите природе од међународног и националног значаја, 

природи блиски биотопи са високом рефугијалном функцијом.  

Највећу реалну (актуелну) вредност имају биотопи оцењени као: Природни или биотопи 

веома блиски природним, са истакнутим вредностима за заштиту биотопа и заштиту врста, 

достојни заштите природе од међународног и националног значаја (оцена 7) и Високо вредни, 

природи блиски биотопи са високом рефугијалном функцијом, достојни заштите природе, 

станиште су угрожених врста (оцена 6).  

 

У границама предметног Плана детаљне регулације високо вредан биотоп је Парк 

Калемегдан. 

 

Заштита и унапређење животне средине 
 
Са аспекта заштите животне средине, подручје Плана детаљне регулације налази се делом 

у зони непосредне заштите око рени бунара (бунари са хоризонталним дреновима) (зона 1), ужој 

зони санитарне заштите (зона 2) и у широј зони (зона3) заштите Београдског изворишта. Заштита 

изворишта се спроводи у складу са Правилником о начину одређивања и одржавања зона 

санитарне заштите изворишта водоснабдевања ("Службени гласник РС", бр.92/08). 

3.3. Напомене уз изводе из планских докумената вишег реда 

План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – 

град Београд (целине I – XIX) ("Службени лист града Београда", бр. 20/16 и 97/16) није усклађен 

са планом вишег реда, Генералним урбанистичким планом Београда ("Службени лист града 

Београда", бр. 11/2016), у погледу одредбе која се тиче могућности развоја алтернативних видова 

превоза који би повезали атрактивне локалитете на десној и левој обали реке Саве.  

Планом генералне регулације Београда забрањује се постављање далековода, жичаних 

сајли за алтернативни превоз и рекреацију у подручју Београдске тврђаве и у њеним ширим 

визурама и акватериторијалним обухватима, док се Генералним урбанистичким планом предвиђа 

развој комплементарних видова саобраћаја (успињаче, лифтови, покретна степеништа, жичаре) 

нарочито на рекама Сави и Дунаву, у циљу оставривања позитивних саобраћајних ефеката и 

унапређења туристичке понуде града. 

Будући да су наведене одредбе планова који чине плански основ међусобно неусаглашене, 

у овом Плану детаљне регулације примењују се одговарајуће одредбе плана вишег реда, а у складу 

са чланом 33. Закона о планирању и изградњи, који прописује обавезу усклађености планских 

докумената ужег подручја са документима ширег подручја. 

4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА. ОСНОВНА 

ОГРАНИЧЕЊА 

4.1. Постојеће стање и начин коришћења простора 

Према претежној намени, простор у обухвату границе Плана чине највећим делом зелене 

површине, које се налазе у подручју Београдске тврђаве и парка на Ушћу. У мањем обиму, на 

простору планираних површина заузећа за стубове гондоле, заступљене су и саобраћајне 

површине које чине отворени паркинг и трамвајска окретница у делу између Бетон хале и 

Булевара Војводе Бојовића. 

Граница Плана детаљне регулације прелази изнад водених површина, тј. дела акваторије 

реке Саве и постојеће мреже саобраћајница. На десној обали Саве, непосредно уз реку, граница 

Плана налази се изнад појаса комерцијалне намене (сегмент Бетон хале).  

Подручје Плана карактеришу неизграђене површине, док је мало учешће изграђених 

површина заступљено испод границом обухваћеног ваздушног простора, и то у приобалном 

комерцијалном појасу на десној обали Саве. 
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Табела 1. Биланс површина по наменама – постојеће стање. 

Намена Површина (ha) 

Зелене површине - парк 40644,2 

Саобраћајне површине 20051,6 

Укупно 60695,8 

  

Намена (површине испод границе)   

Зелене површине - парк 18243,9 

Водене површине 13277,1 

Саобраћајне површине 11267,5 

Површине за комерцијалне садржаје 3858,4 

Укупно     46646,9 
УКУПНО 107342,7 

 

4.2. Основна ограничења 

Највеће ограничење за планирање и изградњу простора у обухвату Плана је чињеница да се 

налази у подручју Београдске тврђаве, које спада у културно добро од изузетног значаја, и на 

простору Приобалне зоне Новог Београда - целине која ужива претходну заштиту, одакле 

произилазе конкретна ограничења, дефинисана Законом о културним добрима („Сл. гласник РС“, 

бр. 71/94, 52/2011 – др. закони и 99/2011 – др. закон). Подручје Плана налази се и у просторном 

обухвату еколошки значајног подручја „Ушће Саве у Дунав“ еколошке мреже Републике Србије, 

док Парк Калемегдан представља евидентирано природно добро, што подразумева примену 

одговарајућих ограничења дефинисаних Законом о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 

36/2009, 88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016). 

На простору Београдске тврђаве на којем је планирана станица гондоле пре почетка било 

какве градитељске интервенције морала би се предвидети и спровести одговарајућа заштитна 

археолошка истраживања. Планирање и изградња архитектонског објекта за долазну станицу 

Калемегдан морало би се предузети у складу са унапред прецизираним мерама техничке заштите 

које подразумевају уклапање објекта у постојећу морфологију терена, не реметећи препознатљиву 

силуету.  

На основу Решења о одређивању зона санитарне заштите на административној 

територији града Београда за изворишта подземних и површинских вода које служе за 

водоснабдевање града Београда (Министарство здравља Републике Србије, бр. 530-01-48/2014-10. 

од 01.08.2014.) подручје обухваћено Планом са трасом и заштитним појасом гондоле заузима 

простор непосредне (зона I), уже (зона II), и шире (зона III) зоне санитарне заштите Београдског 

водоизворишта. Са аспекта санитарне заштите изворишта највећи проблем могу представљати 

евентуални намерни или случајни акциденти везани за ослобађање, просипање, испуштање или 

цурење загађујућих опасних и штетних материја и отпадних вода. Објекти гондоле и пратећи 

објекти (станице, стубови, погонски елементи, сервисне радионице, складишта, саобраћајнице, 

платои, паркинзи, стопе стубова конструкције итд.) не смеју се налазити на површини и испод 

површине терена у непосредној зони санитарне заштите бунара БВК (рени бунари), како би се 

спречио сваки евентуални продор загађујућих материја из објеката у околну средину. Дозвољава 

се ваздушни прелаз преко зоне непосредне заштите бунара БВК, уколико не постоји алтернатива.  

5. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

Општи циљ израде плана детаљне регулације (у складу са одредбама Одлуке) је 

дефинисање површина јавнe и остале намене и правила уређења и грађења предметног простора, 

стварање основа за изградњу гондоле, саобраћајно и инфраструктурно опремање, планирање 

капацитета изградње у складу са потенцијалима и ограничењима простора. 

Остали општи циљеви су: 

- уређење површина јавне намене на простору полазне и излазне станице гондоле; 

- уређење и заштита споменика културе Калемегданске тврђаве на простору излазне станице 

гондоле; 

- уређење и заштита парковских  и зелених површина на простору коридора гондоле; 
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- обезбеђење услова за саобраћајно повезивање полазне и излазне станице гондоле са 

постојећом саобраћајном мрежом; 

- обезбеђење планског основа за издавање информације о локацији и локацијских услова за 

изградњу гондоле. 

6. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА, ПРЕДЛОГ 

УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И ПРОЦЕНА ПЛАНИРАНЕ БРУТО 

РАЗВИЈЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ 

6.1. Планирана претежна намена површина 

Планиране намене површина су: 

- зелене површине – парк; и  

- саобраћајне и инфраструктурне површине – траса планиране гондоле Калемегдан-Ушће са 

простором полазне и излазне станице и површинама заузећа планираних стубова гондоле. 

У оквиру полазне станице гондоле на Ушћу могуће је предвиђање садржаја намењених 

угоститељству или других пратећих комерцијалних и услужних делатности; 

 

Компатибилне намене су централни садржаји са јавним коришћењем на површинама јавне 

или остале намене, као: култура и забава; управа; трговина; угоститељство; саобраћај (аутобуска 

станица, јавни паркинзи и гараже); технички сервиси. 

 

Саобраћајни коридор гондоле у ваздуху не мења планирану намену земљишта утврђену 

Планом генералне регулације Београда, и коју у обухвату границе Плана чине: 

  

- зелене површине – парк (парк на Ушћу и Парк Калемегдан); 

- водене површине - део акваторије реке Саве унутар границе Плана; 

- саобраћајне површине - планирана мрежа саобраћајница, трамвајска окретница и јавни 

паркинзи; и 

- површине за комерцијалне садржаје у приобалном појасу Саве. 

 

Табела 2. Биланс површина по наменама – планирано стање. 

Намена Површина (ha) 

Зелене површине - парк 36579,3 

Саобраћајне и инфраструктурне 

површине 

24416,5 

Укупно 60995,8 

  

Намена (површине испод границе)   

Зелене површине - парк 18043,9 

Водене површине 13277,1 

Саобраћајне површине 12124,1 

Површине за комерцијалне садржаје 2901,8 

Укупно  46346,9 
УКУПНО 107342,7 
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6.2. Предлог урбанистичких параметара 

Табела 3. Предлог урбанистичких параметара по појединачним локацијама. 

Локација 
Претежна  намена Компатибилна намена Из – индекс 

заузетости (%) 

Висина објекта 

(m) 

Станица „Ушће“ Саобраћајне и 

инфраструктурне 

површине 

Комерцијални садржаји – 

трговина, угоститељство и 

пословање; саобраћај – паркинг 

површине 

30-90 макс. 12м 

Станица 

„Калемегдан“ 

Саобраћајне и 

инфраструктурне 

површине 

Комерцијални садржаји – 

трговина и пословање  

30-90 макс. 12м* 

 

Локација стуба 

гондоле  

Саобраћајне и 

инфраструктурне 

површине 

- - макс. 40м 

* Висина објекта од коте приземља до коте венца**.  

**Кота венца објекта станице „Калемегдан“ у равни је нивоа платоа шеталишта на 

Калемегданској тврђави (објекат укопан у падину). 

 

6.2.1. Просторно-урбанистички параметри 

 

Жичара је подсистем јавног транспорта лица и састоји се од инфраструктуре и подсистема, 

пројектованих, израђених и састављених у сврху транспорта лица.  

Траса жичаре је простор линеарног облика који повезује одређене локације у градском 

простору, а његова ширина је дефинисана условима безбедног функционисања жичаре и заштите 

простора. Сходно томе, трасу жичаре чине линија жичаре, безбедносни и заштитни појас жичаре.  

Линија жичаре (пруга жичаре) је простор између тла и носеће ужади, по висини, и између 

ивица потребног светлог профила, по ширини.  

Инфраструктура жичаре обухвата трасу жичаре са компонентама (грађевинским, 

машинским, електротехничким, саобраћајним, телекомуникационим и др.), погоном жичаре, 

станицама, приступним површинама, платформама и објектима уз трасу који су у функцији 

жичаре, а налазе се на земљишту, у безбедносном и заштитном појасу жичаре. 

Безбедносни појас жичаре је простор изнад, испод или поред жичаре, и то са обе стране у 

односу на осу жичаре, у ширини која одговара максималном отклону делова жичаре са обе стране 

у односу на осу жичаре, а према техничко-технолошким карактеристикама планиране жичаре 

износи 18 m.  

Заштитни појас жичаре је простор изнад, испод или поред жичаре, и то са обе стране у 

односу на осу жичаре почев од границе безбедносног појаса жичаре до границе појаса на 

растојању од 25 m са обе стране у односу на осу жичаре (укупна ширина заштитног појаса 50 

m).  

Висину стубова одредити према техничко-технолошким захтевима жичаре и према услову 

да омогућава неометан копнени и речни саобраћај, односно обезбеђује да доња конструкција 

гондоле буде на удаљењу већем од: 

4,5 m од највише тачке јавне саобраћајне површине;  

6 m од нивоа коридора примарних инфраструктурних водова; 

12 m од нивоа реке при највишем водостају. 

 

Трасу жичаре планирати без прелома. Водити рачуна о постојећим и планираним 

објектима, као и о томе да се траса води, где је то могуће, изнад јавног земљишта. Станице 

поставити тако да се обезбеди добар приступ свих корисника, потребни пратећи садржаји и 

испоштују услови локације у односу на комуналну инфраструктуру, заштиту природе и споменика 

културе и водећи рачуна о погодностима терена за изградњу и могућностима за решавање 

имовинско‐правних односа. 

Станице гондоле лоцирати у непосредној близини терминуса и стајалишта јавног превоза 

као и на простору у непосредној близини уз изграђену саобраћајну инфраструктуру (тротоаре, 

паркиралишта, бициклистичке стазе). У складу са просторним могућностима и имовинско-

правним односима у непосредној близини станица гондоле предвидети могућност фазне изградње 
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додатних капацитета за паркирање као и изградњу бициклистичких и пешачких стаза и 

повезивање са постојећим или планираним.  

Зона дозвољене изградње гондоле „Калемегдан-Ушће“ – траса гондоле, обухвата простор 

на растојању од 25 m од осе жичаре (укупна ширина 50 m). Овај правац протеже се од будуће 

станице на Калемегдану (у оквиру постојеће к.п. 64/1, К.О. Стари град) до станице на 

новобеоградској страни (у оквиру постојеће к.п.бр. 1043/1 К.О. Нови Београд). 

Потребно је формирати грађевинске парцеле двеју станица и израдити урбанистичке 

пројекте и пројекте парцелације уз сарадњу са свим надлежним институцијама. Између полазне и 

излазне станице могућа је непосредна примена плана генералне регулације при дефинисању 

површина заузећа за стубове гондоле, према датим аналитичко-геодетским елементима. Пре 

израде урбанистичких пројеката и пројеката парцелације потребно је израдити идејни 

пројекат са студијом оправданости за трасу гондоле. 
Основна намена грађевинских парцела станица гондоле су саобраћајне и инфраструктурне 

површине (објекат или простор са кога се улази у кабину жичаре, паркинг и сл.) са 

компатибилним наменама: комерцијални садржаји – трговина, угоститељство и пословање.  

Заузетост објектима основне и компатибилних намена грађевинских парцела намењене за 

станице износи од 30% до 90%. Максимална висина објеката станица је 12 m, осим на деловима 

где техничкo-технолошки услови изградње гондоле диктирају већу висину.  

Предвидети могућност интервенције на објектима жичаре, кроз обезбеђивања несметаног 

приступа станицама и стубовима од стране интервентних и ватрогасних возила. Пешачке 

комуникације пројектовати у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности 

(„Службени гласник РС“, бр. 19/12). 

На целој дужини трасе жичаре успоставити право службености пролаза. 

У безбедносном појасу жичаре, до доношења одговарајућег правилника, забрањена је 

изградња објеката који нису у функцији жичара, као и извођење других радова, супротно закону, 

техничким и другим прописима. Забрањено је предузимање радова или других радњи у 

безбедносном појасу жичаре без претходног: 

- добијања сагласности управљача жичаром, у случају планиране изградње; 

- решавања имовинско-правних односа, у случајевима постојеће изградње. 

Забрањено је предузимање радова или других радњи ван безбедносног појаса жичаре, а до 

границе заштитног појаса од 50 m (25 m у односу на осу жичаре обострано), без претходне 

сагласности управљача жичаром. Сађење дрвећа и другог растиња није дозвољено у безбедносном 

појасу жичаре од 18 m (по 9 m обострано од осе жичаре), с тим да је власник непокретности и 

ималац других права на непокретности дужан да уредно и редовно одржава непокретност тако да 

безбедност и функционалност жичаре не буду угрожене. 

 

6.2.2. Технички параметри 

 

Жичару пројектовати у складу са Законом о жичарама за транспорт лица, Законом о 

планирању и изградњи и у складу са директивама 2000/9/EC Европског парламента и савета у вези 

са жичарама пројектованим за превоз људи и са нормама CEN које су тренутно на снази.  

Стубове гондоле поставити изван улица тако да не ометају прегледност, проточност и 

безбедност учесника у саобраћају. 

Све инфраструктурне водове третирати као стечене обавезе и обезбедити прописно 

удаљење темеља стубова и објеката гондоле од истих, у складу са условима из појединих 

надлежности. Постојећи објекти и мрежа инфраструктуре на посматраном подручју који су 

угрожени изградњом планираних објеката у обухвату Плана, морају бити адекватно заштићени 

пројектима измештања или реконструкцијом кабловских релација и других објеката 

инфраструктуре. Не сме се ограничити или онемогућити приступ, тј.службеност пролаза 

парцелама са инфраструктуром. Избегавати објекте где се чувају запаљиве материје, те 

предвидети безбедоносна растојања. У оквиру простора станице предвидети места и начин 

одлагања смећа. 

Потребно је установити планиране електроенергетске капацитете, врсту и број мерних 

места за све предвиђене транспортне и комерцијалне садржаје, те њихове појединачне 

једновремене снаге, као и начин мерења преузете електричне енергије у циљу добијања услова од 

„ЕПС дистрибуција-Београд“ д.о.о.  
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Обезбедити заштитни појас од 60 м око рени бунара, осим ако се уз сагласност управљача 

не одреди другачије.  

Постојећи објекти и мрежа каблова Телекома на посматраном подручју који су угрожени 

изградњом планираних објеката у обухвату студије, морају бити адекватно заштићени пројектима 

измештања или реконструкцијом кабловских релација и других објеката Телекома.  

Све инфраструктурне водове за напајање електричном енергијом и за сигнализацију и 

телекомуникације водити надземним кабловима паралелно са кабловима жичаре. 

 

Основне техничке карактеристике кабинске жичаре – гондоле: 

Карактеристике локације 

Полазна станица: Ушће, 75 м.н.в. 

Излазна станица: Калемегдан, 106 м.н.в. 

Хоризонтална дужина трасе око 1.000м 

Максимална брзина ветра: 70km/h 

 

Капацитет/Кабине 

3.000 особа на сат у оба смера, 

Брзина 5,0-6,0 m/s 

Време путовања око 5мин 

Кабине капацитета 10-35 лица 

Број кабина 30-35 

Могућност превоза бицикла у кабини 

Могућност приступа особама са инвалидитетом  

Могућност осветљења, мултимедије и сл. 

 

Линија жичаре 

Ширина коридора око 18м (у зависности од типа жичаре) 

Минимална висина доње ивице кабине од препрека: 

- 4,5 m од највише тачке јавне саобраћајне површине;  

- 6 m од нивоа коридора примарних инфраструктурних водова; 

- 4,5 m изнад објеката; 

- 12 m од нивоа реке Саве при највишем водостају. 

Сигнални-комуникациони кабал – на самоносећем каблу. 

 

Стубови жичаре 

Цевасти профил, темељна стопа облика квадрата димензија према пројекту (оријeнтационо 

10м x10м), дубина минимално 3м у зависности од геомеханике земљишта. 

 

Станица Ушће 

Потребан простор за саму опрему (носећа конструкција, машински склоп), 

укрцавање/искрцавање путника, просторија за оператера, продају карата, простор за смештај 

кабина, опреме за евакуацију (може да буде у нивоу испод или изнад нивоа за укцавање путника). 

Оријентационо за инсталисану опрему 40(50) x 20м (не рачунајући плато за укрцавање, објекат за 

оператера и продају карата око 20-30м2). Висина минимално 10м. 

 

Станица Калемегдан 

Потребан простор за инсталисану опрему, оператера, продају карата. Минималан простор 

за инсталацију 40x20м, не рачунајући простор за оператера, продају карата и гаражу за смештај 

кабина, која се може предвидети на другом нивоу. 
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6.3. Процена планиране бруто развијене грађевинске површине 

 

Табела 5. Процена планиране бруто развијене грађевинске површине (БРГП) по локацијама. 

Локација БРГП (m
2
) 

Станица „Ушће“ 1000 

Станица „Калемегдан“ 875 

УКУПНО 1875 

 

7. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА 

НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

Од израде и спровођења овог плана очекују се следећи ефекти: 

- планирањем гондоле као комплементарног вида саобраћаја стичу се услови за безбедно и 

једноставно повезивање атрактивних локалитета на левој и десној обали Саве, односно 

Београдске тврђаве и Парка Ушће, што подразумева бројне позитивне ефекте са 

саобраћајног аспекта, укључујући унапређење квалитета и понуде постојећег система 

јавног градског превоза, растерећење постојеће саобраћајне мреже, унапређење 

безбедности и комфора кретања за пешаке и бициклисте, смањење загађења које потиче од 

конвенционалних облика превоза, итд.   

- Увођењем жичаре као алтернативног вида превоза биће омогућено повећање целогодишње 

туристичке понуде града, што може имати додатне социо-економске користи за локалну и 

ширу друштвену заједницу. Услов за реализацију ових ефеката јесте да се у спровођењу 

планског решења у највећој мери очува и заштити постојеће културно наслеђе на 

Калемегданској тврђави и природна добра на простору Парка Калемегдан и парка на 

Ушћу.    

 

 

Саставни део материјала за рани јавни увид су графички прилози: 

 карта 1 – Постојећа намена површина 1:1000 

 карта 2 – Планирана намена површина 1:1000 
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