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ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ШИРЕГ ПОДРУЧЈА УЗ УЛИЦУ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ – ФАЗА I 1, OПШТИНА 

ВОЖДОВАЦ, ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ, ПУКОВНИКА 

ПУРИЋА, ЈОВЕ ИЛИЋА И ЛЕПЕНИЧКЕ 

 

 

 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 

1. Увод 

 

За предметну Измену и допуну плана детаљне регулације ширег подручја уз улицу 

војводе Степе - фаза I1, општина Вождовац, за блок између улица војводе Степе, 

пуковника Пурића, Јове Илића и Лепеничке, донета је Одлука о Измени и допуни Плана 

која је објављена у „Службеном листу града Београда“ број 56/18. 

 

Иницијативу за израду Плана је покренуло физичко лице, Гдин Петар Кукрик (допис 

25.01.2018.године упућен Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко 

Предузећа  БИРО 59 доо). 

 

2. Обухват Плана 

 

У складу са Одлуком границом Измена и допуна плана детаљне регулације обухваћен је 

део територије градске општине Вождовац, блок између улица војводе Степе, пуковника 

Пурића, Јове Илића и Лепеничке ("Службени лист града Београда" број 56/18), са 

орјентационом површином од 2,38 ха ( к.п. 4765/6, 4765/5, 4765/4, 4765/3, 4765/1, 4764/4, 

4764/1, 4764/3, 4764/2, 4763/6, 4763/5, 4763/3, 4763/1, 4763/2, 4763/7, 4657/4, 4657/2, 

4657/1, 4657/3, део 2432/1, 4656, 4655/1, 4655/2, 2433/8, 4653, 4654, 4652/3, 4652/2, 

4652/1, 4651/2, 4651/1, 4650, 4649/2, 4649/1, 4648/1, 2433/10, 4648/2, 4647/2, 4646/1, 

2433/9, 4646/2, 4645/4, 4645/2, 4645/5, 4643/2, 4644/5, 4644/6, 4644/3) све на катастарској 

општини Вождовац. 

 

Коначан списак парцела и граница Плана биће утврђени у фази израде и верификације 

Нацрта плана. 

 

За израду елабората за рани јавни увид коришћене су следеће подлоге: 

• орто фото снимак 

• ажурирана катастарско-топографска подлога у размери 1:500 

• катастар подземних инсталација 
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• графички прилози елабората Плана генералне регулације подручја Вождовац, 

Шумице, Коњарник, целина XVII, градска општина Вождовац. 

• Графички прилози из Плана детаљне регулације ширег подручја уз улицу војводе 

Степе фаза I1. 

Шире окружење приказано је на графичком прилогу бр.2 „Шира ситуација са границом 

обухвата“ 

 

3. Планске условљености из плана вишег реда 

 

1. За предметни простор је плански основ План генералне регулације грађевинског 

подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине XVII) 

("Службени лист града Београда" број 20/16, 56/18).  

 

 

 

     мешовити градски центри   

  

                            

 

                           

 

 

               Графички прилог бр.1 “Извод из Плана 

генералне регулације планирана намена површина“ 

 

 

 

 

2. У Плану детаљне регулације ширег подручја уз улицу војводе Степе фаза I1, за 

блок између улица војводе Степе, пуковника Пурића, Јове Илића и Лепеничке, 

градска општина Вождовац ("Службени лист града Београда" број 56/18), 

планирана намена је становање: 

• становање - зона С, зона породичног становања санација неплански 

формираних блокова 
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• становање- зона С1, П+2 

• становање- зона С2, П+4 

• становање- зона С3, П+5+Пк, П+7 

• становање- зона С4 П+6 

• зеленило 

 

 

    Графички прилог бр. 2 „Шира ситуација са границом обухвата“ 

     

               

Предметно подручје је предвиђено за спровођење: 

• обавезном израдом Плана детаљне регулације. 

 

4. Постојеће стање  

4.1. Постојећа планска документација 

Предмет плана се налази у оквиру Плана детаљне регулације ширег подручја уз 

улицу Војводе Степе фаза I1, oпштина Вождовац („Службени лист града Београда“ 

број 58/16.).  
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4.2. Постојеће коришћење земљишта 

У постојећем стању у обухвату Плана доминантна намена je становање, породично и 

вишепородично становање. 

                   Граница измене плана 

 Графички прилог број 3 – ортофото блока са границом Измене и допуне плана детаљне регулације ширег 

подручја уз улицу војводе Степе фаза I1, општина Вождовац, за блок између улица војводе Степе, 

пуковника Пурића, Јове Илића и Лепеничке 

Површине за становање 

 

Простор на који се односи Одлука представља комплекс катастарских парцела 

различитих димензија, са слободностојећим објектима, са посредним и непосредним 

изласком на саобраћајницу.  

- Уз улицу Јове Илића објекти су различите спратности од П+1 до П+4, углавном 

постављени на грађевинску линију која је повучена од регулационе линије, док 

залеђе функционише као двориште (слободан простор, башта). 

- Уз улицу пуковника Пурића су објекти спратности од П+1+Пк до П+5, 

постављени на грађевинску линију која је повучена од регулационе линије, са 

уређеним дворишним простором, изузев објекта на углу улица пуковника Пурића 

и војводе Степе (П+5) чије залеђе фунционише као простор за паркирање. 

- Уз улицу војводе Степе су објекти спратности од П до П+6+Пс, постављени на 

грађевинску линију која се поклапа са регулационом линијом, јасно изражених 

неуједначених површина објеката и различите физичке структуре. 
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- Уз Лепеничку улицу су објекти спртности Вп+1+Пк, постављени на грађевинску 

линију која је повучена од регулационе линије, док залеђе функционише као 

слободан простор (башта). 

Комерцијални садржаји 

 

Комерцијални садржаји не постоје као јасно издвојене намене на засебним парцелама и 

као уређена намена у смислу коришћења. 

 

Неизграђене површине 

 

Неизграђене површине налазе се у централном делу предметног блока. 

 

Објекти и комплекси јавних служби 

 

 У обухвату измене нису евидентирани објекти дечјих установа, школски објекти, 

објекти здравствене заштите. 

 

Зелене површине 

 

У централном делу блока преовлађују зелене површине. 

 

4.3. Постојеће саобраћајне површине 

 

Саобраћајну мрежу у контактном подручју плана чине следеће улице:  

 Улица војводе Степе  као улица првог реда. Улица војводе Степе има по једну 

траку у оба смера, трамвајску пругу лево и десно од коловозних трака и обострано 

тротоаре различите ширине. 

 Улица Јове Илића је једносмерна из правца Лепеничке ка улици пуковника 

Пурића, Уз улицу из правца Лепеничке улице дозвољено је паркирање са леве 

стране улице. 

 Улица пуковника Пурића, једносмерна од Јове Илића ка улици војводе Степе. 

 Улица Лепеничка, једносмерна од Јове Илића ка Косте Јовановића. 
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                  Предложена граница измене Плана детаљне регулације 

Графички прилог 4 - намена из Плана детаљне регулације ширег подручја уз улицу војводе Степе фаза 

I1, општина Вождовац 

 

4. Постојеће површине за инфрструктурне објекте и комплексе 

 

Водоводна мрежа и објекти 

 

По свом висинском положају територија у непосредном окружењу предметног Плана  

којој припада предмет измене, припада другој и трећој висинској зони водоснабдевања 

града Београда.  

Цевовод прве висинске коте пролази Ø200 мм изграђени су са обе стране улице војводе 

Степе на потезу од Булевара ослобођења и Борисављевићеве. 

У улицама које предметни план захвата изграђена је дистрибутивна водоводна мрежа, 

односно дуж постојећих улица, делимично је изграђена секундарна водоводна мрежа 

друге висинске зоне димензија Ø80mm, Ø100mm.  
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Канализациона мрежа и објекти 

 

Територија обухваћена предметним Планом припада територији Централног градског 

канализационог система и налази се на подручју Бањичког и Кумодрашког 

канализационог слива, који припадају сливу Мокролушког потока (колектора).  

У Бањичком подсливу главни рецепијент за атмосферске и употребљене воде су 

колектори општег система у Булевару Ослобођења ОБ 60/110-70/125цм и у улицу 

војводе Степе ОБ 60/110цм. 

Постојећа топловодна мрежа 

Предметни простор се снабдева топлотном енергијом, преко топлане"Вождовац". 

Постојећа електроенергетска мрежа и објекти 

Објекти и мрежа напонског нивоа 110 kV 

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

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

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

За потребе напајања постојећих потрошача и објеката електричном енергијом, на 

предметном подручју у оквиру границе Плана, не постоје изграђене ТС.  

Постојеће саобраћајне површине су опремљене инсталацијама ЈО. Постојећа мрежа ЈО 

изведена је на стубовима нисконапонске (нн) мреже. 

Постојећа телекомуникациона мрежа и објекти 

Предметно подручје припада кабловском подручју аутоматске телефонске централе 

(АТЦ) "Вождовац". У оквиру границе предметног Плана изграђена је одговарајућа тк 

мрежа за потребе садашњих корисника. Изведена је испод саобраћајних површина и 

једним мањим делом испод површина намењених за становање, подземно, у рову 

потребних димензија. 

Приступна тк мрежа изведена је кабловима постављеним слободно у земљу, а 

претплатници су преко спољашњих односно унутрашњих извода повезани са 

дистрибутивном мрежом. Разводна мрежа је надземна, постављена на тк и ее стубовима. 

4.5. Инжењерско геолошки услови 

До сада спроведеним истражним радовима констатовани су трагови савремених 

геодинамичких процеса и појава. Процес клизања датира из времена почетка формирања 

истраживаног дела терена и представља стара фосилна клизишта која су концентрисана 
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у хипсометријским вишим деловима долине Кумодрашког потока. Дубина клизишта је 

променљива (3-5м). 

Ниво подземне воде у делу терена где се формира повремена или стална издан, углавном 

прати морфологију терена са нешто ублаженијим екстремима. Измерени ниво 

подземних вода налази се на дубини од 0,8-11,0 м од површине терена. 

 

Према постојећој документацији истражни простор припада сеизмичком микрореону 

VII, са коефицијентом сеизмичности Кс=0,025-0,030. Изменом и допуном правилника о 

градњи објеката у сеизмички активним подручјима из 1989. год. овај, као и други терени 

Београда добили су већи степен сеизмичког интензитета са VIIo на VIIIo MКС-64. 

 

5. Заштита простора и основна ограничења изградње 

Заштита простора и основна ограниучења у планирању обухваћеног подручја, на која ће 

се посебна пажња обратити у фази израде Нацрта плана и дефинисања планског решења 

у складу са условима надлежних институција су: 

1. У постојећем стању у обухвату Плана издваја се једна доминантна намена, а 

то је            становање, различите типологије и спратности од П+Пк до П+6+Пк; 

2. Основни циљ израде Плана детаљне регулације јесте: урбанистичка разрада 

локације и дефинисање правила уређења и правила грађења у складу са наменом 

земљишта и урбанистичким параметрима дефинисаним ПДР-ом; 

3. У складу са параметрима и могућностима изградње тежња је да се наведене 

разлике ускладе и да се оптимизира начин коришћења земљишта, не 

угрожавајући квалитет становања. 

Секретаријат за заштиту животне средине је дао МИШЉЕЊЕ о потреби израде 

стратешке процене утицаја на животну средину, којим се констатује на није 

потребна израда стратешке процене утицаја на животну средину (број 350.14-9/18, 

01.03.2018.год) 

6. Општи циљеви израде плана 

Циљ израде Плана да се кроз сагледавање просторних могућности предметне локације, 

њеног непосредног и ширег окружења, а у складу са Планом генералне регулације, 

оптимално искористе могућности простора, остваре услови за функционалну и 

финансијски оптималну градњу.  

7. Предлог планског решења 

7.1. Планирана претежна намена површина 

Предложене планиране намене су: 

 

Површине осталих намена 

мешовити градски центари 
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Водоводна мрежа и објекти 

Снабдевање водом предметне територије ће се вршити из примарне водоводне мреже. 

Не планира се мања дистрибутивна мрежа од пречника 150 мм у регулацијама 

планираних саобраћајница уз формирање прстенастог система водоснабдевања. 

Канализациона мрежа и објекти 

За потребе евакуације атмосферских и употребљених вода потребно је изградити 

канализацију довољног капацитета у оквиру границе плана са повезивањем на 

одговарајуће реципијенте градске канализације. Положај планиране атмосферске 

канализације и канализације употребљених вода је у коловозу планираних 

саобраћајница.  

Електронергетска мрежа  

Уколико се планира ТС у оквиру целине предвидети ТС10/0.4 кV који се прикључују по 

принципу улаз излаз на планиране и постојеће водове. Планирани ее водови, независно 

до напонске вредности и врсте потрошње, ће се постављати искључиво ван коловозних 

површина. Уколико се при извођењу радова угрожавају постојећи ее водови потребно 

их је изместити или заштитити. 

Телекомуникациона мрежа 

Прикључење планираних тк корисника планира се на матичну АТЦ реконструкцијом и 

изградњом нове мреже, што ће се прецизно дефинисати кроз даљу сарадњу са тк 

оператором у току израде Нацрта плана. 

Приступна тк мрежа се реализује коришћењем бакарних и оптичких тк каблова са 

монтажом одговарајуће активне и пасивне тк опреме. У циљу једноставнијег решења 

потребе за новим тк прикључцима, као и преласка на нове технологије, приступ свим 

објектима планира се са тк канализацијом, која се полаже у тротоару.  

Бежична мрежа 

За будуће потребе бежичне приступне мреже потребно је обезбедити потребан број 

простора (посебан или заједнички за више оператера) за смештај активне и пасивне тк 

опреме базне станице (БС) мобилне телефоније. Планирана БС се повезује са оптичким 

каблом кроз планирану тк канализацију на постојећу транспортну тк мрежу. 
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Гасоводна мрежа и објекти 

Целокупно подручје насеља Вождовац се предвиђа за гасификацију. Сви гасоводи се 

полажу подземно са минималним слојем земље од 0.8 м заштитна зона у оквиру које је 

забрањена градња супраструктуре износи: 

• за градски и прикључни гасовод притиска 6-12 бара по 3.0 м мерено од обе стране 

цеви.  

• за НРС 15 м у полурадијусу око ње 

• за диструбутивни гасовод притиска 1-4 бара по 1 м мерено са обе стране цеви. 

 

Планиране зелене површине 

Постојеће зелене површине у јавној намени, се задржавају и у оквиру сваке парцеле се 

налазе зелене и слободне површине. 

7.1.2. Површине осталих намена 

Површина која је предложена за измену Плана детаљне регулације, са предложеном 

наменом је зона M4, зона мешовитих градских центара у зони више спратности. 

  

 

Планиране површине за мешовите градске центре у зони више спратности 

 

Планирају се основни урбанистички параметри: 

• максимални степен заузетости  60% 

• индекс заузетости угаоних парцела се увећава за 15% 

• максимална висина венца објекта 32.0 м а слемена 37.0 м, што даје оријентациону 

спратност од П+8+Пк (Пс) 

• индекс изграђености 5.0 

• Евентуалне корекције правила грађења ће бити дате кроз Нацрт плана, 

обзиром на изразите денивелације у оквиру појединик парцела у односу на 

коту приступних саобраћајница. 

 

У фази Нацрта ће се детаљно одредити биланси површина, урбанистички параметри за 

парцеле које су у обухвату плана, као и планирани капацитети изградње. 

 

 


