
 

 

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА 
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ 

Палмотићева 30, 11000 Београд, Телефони: дир. (011)3331-510, централа (011)3331-500, телефакс (011)3331-550 

ПИБ: 100037991, Мат.Бр. 17239139, www.urbel.com, office@urbel.com 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА „РАДИОФАР“,  
ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН 

 
- Елаборат за рани јавни увид - 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

БЕОГРАД, МАЈ 2017. 



2 

 

 



3 

 

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу 

Београда, ЈП  
Његошева 84, Београд 

 

       

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:                       СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И  
       ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ  

Краљице Марије 1    
 

ОБРАЂИВАЧ:                                             УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА Ј.У.П. 

      Палмотићева 30, Београд 

  

 

РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:             Емил Димитров, дипл.инж.арх. 
      Ана Ђокић, дипл.инж.арх. 

 

 

 
РАДНИ ТИМ:     
 
Саобраћај:                            Драган Михајловић, дипл.инж.грађ. 

                                                           Даница Мунижаба, дипл.инж.сао. 

 
Аналитика:     Зоран Ћировић, дипл.инж.геод. 

 
Геологија:      Ивица Торњански, дипл.инж.геол.                                                 
 
Водоводна и канализациона мрежа:            Надежда Ковачевић, дипл.инж.грађ. 

 

Топловодна и гасоводна мрежа:  Иван Милетић, дипл.инж.маш. 
 

Електроенергетска и тт мрежа:  Бојан Обрадовић, дипл.инж.ел. 
 

Објекти и комплекси јавних служби:  Гордана Бура, дипл.инж.арх. 

      Борка Протић, дипл.инж.арх. 
       

Заштита споменика културе:   Соња Костић, дипл.ист.ум 
 

Заштита животне средине:   Олгица Гвоздић, дипл.инж.шум. 

 
Заштита природе:    мр Аница Теофиловић, дипл.инж.пејз.арх. 

 
Зеленило:                                                  Немања Јевтић, дипл.инж.пејз.арх. 

 
Економиста:                                               Љубомир Стошић, дипл.економиста 

 

Одбрана и заштита:                                       Драгослав Павловић, дипл. просторни пл. 
 

Техничка сарадња:                                        Мирјана Миловановић, грађ.тех. 
      Михајло Жарић. арх.тех. 

Звездана Мојсић, геод.тех. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



4 

 



5 

 

ДИРЕКТОР СЕКТОРА              Радмила Грубишић, дипл.инж.арх. 

за регулационо планирање: 

 

 

ДИРЕКТОР СЕКТОРА                                             Милица Јоксић, дипл.инж.арх.       

за стратешко планирање и развој: 
 

 

 
ДИРЕКТОР СЕКТОРА                              Предраг Крстић, дипл.инж.сао. 

за саобраћај:   

  

 

ДИРЕКТОР СЕКТОРА                                  Бошко Вујић, дипл.инж.маш. 

за комуналну инфраструктуру: 

 

 

КООРДИНАТОР ЗА КВАЛИТЕТ:                др Наташа Даниловић Христић, дипл.инж.арх. 

 

 

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР:                             Сања Ђорђевић, дипл.инж.арх. 

 

 
В.Д. ДИРЕКТОРA:                             мр Весна Тахов, дипл.инж.геол. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 

 



7 

 

САДРЖАЈ 

 
 

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ....................................................................................................................... 9 
1. УВОД............................................................................................................................................... 9 
2. ОБУХВАТ ПЛАНА ............................................................................................................................. 9 
3. ПЛАНСКЕ УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА ...................................................................... 10 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ..................................................................................................... 11 
ПОВРШИНЕ ЗА ОБЈЕКТЕ И КОМПЛЕКСЕ ЈАВНИХ СЛУЖБИ ....................................................... 11 
ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ ...................................................................................................... 11 
ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ .................................................................................................. 11 
ПОВРШИНЕ ЗА СТАНОВАЊЕ ................................................................................................... 11 
СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ...................................................................................... 13 

4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ....................................................................................................................... 14 
4.1. Постојећа планска документација ....................................................................................... 14 
4.2. Постојеће коришћење земљишта ........................................................................................ 14 
4.3. Постојеће саобраћајне површине ....................................................................................... 19 
4.4. Постојеће површине за инфраструктурне објекте и комплексе ........................................... 20 
4.5. Инжењерскогеолошки услови ............................................................................................. 21 

5. ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА ИЗГРАДЊЕ ......................................................... 22 
6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА .................................................................................................. 23 
7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА ....................................................................................................... 24 

7.1. Планирана претежна намена површина .............................................................................. 24 
7.1.1.  Површине јавне намене .................................................................................................. 24 

Планиране површине за објекте и комплексе јавних служби .................................................. 24 
Планиране саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом ........................... 25 
Планиране зелене површине .................................................................................................. 27 

7.1.2. Површине остале намене ................................................................................................. 27 
Планиране површине за становање ........................................................................................ 27 
Планиране комерцијалне зоне и градски центри .................................................................... 28 

7.3. Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране БРГП ......................... 28 
8. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

 ...................................................................................................................................................... 31 
II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ........................................................................................................... 31 
III ДОКУМЕНТАЦИЈА .................................................................................................................. 31 
 

 



8 

 



9 

 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА „РАДИОФАР“,  

ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН 
 

- Елаборат за рани јавни увид - 

 
 

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 
1. УВОД 
 
Изради Плана детаљне регулације насеља „Радиофар“, Градска општина Сурчин (у даљем 
тексту: План) приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља 
„Радиофар“, Градска општина Сурчин ("Службени лист града Београда", бр. 77/16) (у даљем 
тексту: Одлука) коју је Скупштина града Београда донела на седници одржаној 
18.07.2016.године, а на иницијативу Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда Ј.П., којом се предлаже дефинисање површина јавне и остале намене и правила 
уређења и грађења предметног простора, саобраћајно и инфраструктурно опремање, 
дефинисање капацитета изградње у складу са могућностима простора и инвестиционим 
потенцијалима. 
 
2. ОБУХВАТ ПЛАНА 
 
У складу са Одлуком обухваћен је део територије градске општине Сурчин између: 

 
- границе Плана детаљне регулације за подручје привредне зоне "Аутопут" у Новом 

Београду, Земуну и Сурчину ("Службени лист града Београда", бр.61/09), на северној и 
источној страни, 

- границом катастарских општина Сурчин и Нови Београд (до границе Плана детаљне 
регулације за подручје привредне зоне "Аутопут" у Новом Београду, Земуну и Сурчину) 
са источне стране, 

- катастарских парцела 3991 и 3986 све КО Сурчин, односно пољопривредног земљишта на 
јужној страни, као и 

- границе заштитне зоне Аеродрома "Никола Тесла" на југозападној страни. 
 
Измене границе обухвата Плана у односу на границу дефинисану Одлуком су: 

 Незнатно проширење и усаглашавање границе Плана у зони уз границу ПДР-а за подручје 
привредне зоне "Аутопут" у Новом Београду, Земуну и Сурчину ("Службени лист града 
Београда", бр.61/09); 

 
Површина обухваћена Планом износи око 166,64ha.  
 
Коначна граница утврдиће се у фази израде и верификације Нацрта плана. 
 
За израду елабората за рани јавни увид коришћене су следеће подлоге: 

 орто-фото снимак; 
 копија плана Р 1:2500; 
 копија плана водова Р 1:1000;  
 дигитална топографска карта Р 1:1000. 

    
Предложена граница Плана приказана је на свим графичким прилозима овог елабората. 
 
Шире окружење приказано је на графичком прилогу бр. 1: „Шира ситуација са границом 
Плана на орто-фото снимку'' Р 1: 10 000. 
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3. ПЛАНСКЕ УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 
 
Плански основ за израду Плана садржан је у Плану генералне регулације грађевинског 
подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целинe I-XIX) ("Службени 
лист града Београда", бр. 20/16 и 97/16), којим је предметно подручје планирано за 
површине за становање, површине за објекте и комплексе јавних служби, зелене површине и 
саобраћајне површине.  
Подручје предметног Плана, према ПГР Београда, припада периферној зони, 
карактеристичној целини -  XI – Аеродром, зона аутопут, Сурчин.  
 

 

 
Слика 1. Извод из ПГР-а - "Планиранa намена површина" 

 
Према Плану генералне регулације, у обухвату Плана, планиране су следеће намене: 
Површине јавне намене  
- површине за објекте и комплексе јавних служби, 
- зелене површине, 
- мрежа саобраћајница, 
- железница (у тунелској деоници), 
Површине осталих намена: 
- површине за становање 
 
У обухвату Плана нема заштићених културних добара.  
На основу Плана генералне регулације предметно подручје се делимично налази у зони  
заштите радиофара, односно VHF/UHF предајног (пријемног) центра, па је потребно да се 
током израде Нацрта плана у сарадњи са Агенцијом за контролу лета Србије и Црне Горе 
утврде важеће мере заштите радио и предајног центра. 
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ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 
ПОВРШИНЕ ЗА ОБЈЕКТЕ И КОМПЛЕКСЕ ЈАВНИХ СЛУЖБИ 
Планом генералне регулације грађевинског подручја Београда (Целине VIII и XI, општинe 
Земун, Сурчин и Нови Београд), у оквиру предметног планског подручја у оквиру парцеле 
намењене објектима и комплексима јавних служби налазе се површине намењене основној 
школи, предшколској установи, објекту примарне здравствене заштите, као и објектима 
културе. 
 
ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
Границом Плана је обухваћене су две јавне зелене површине - парк, у средишту површина за 
становање. 
 
ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
 
ПОВРШИНЕ ЗА СТАНОВАЊЕ 
Становање обухваћено границом плана припада зони породичног становања – санација 
неплански формираних блокова (С4), за коју су дефинисана следећа правила грађења. 
 
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  У ЗОНИ ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА  - 

САНАЦИЈА НЕПЛАНСКИ ФОРМИРАНИХ БЛОКОВА (С4) 

основна намена површина  породично становање  
 

компатибилност намене  са породичним становањем су компатибилни комерцијални 
садржаји из области трговине и услужних делатности које не 
угрожавају животну средину и не стварају буку, као и остале 
компатибилне намене у складу са Табелом ,,Компатибилност 
намена“ у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1. 

 однос основне и компатибилне намене у зони је дефинисан у 
односу мин. 80% : макс. 20%  

 на појединачним грађевинским парцелама у оквиру ове зоне, 
компатибилна намена може бити доминантна или једина  

 општа правила и параметри за све намене у зони су исти 

индекс заузетости парцеле  индекс заузетости („З“) на парцели је  од 30% до 50%  

 индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% 

индекс изграђености 
парцеле 

 индекс изграђености („И“) на парцели је до 1.2 
 индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% 

висина објекта  максимална висина венца објекта је 9.0m, а висина слемена 
12.5m, што дефинише оријентациону планирану спратност 
П+1+Пк/Пс.   

 максимална висина венца помоћних објеката је 4.0m, а слемена  
максимално 6.0m, што дефинише оријентациону планирану 
спратност П. 

услови за слободне и зелене 
површине 

 проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 50% 
 минимални проценат зелених површина у директном контакту са 

тлом (без подземних објеката и/или делова подземних објеката) 
износи 20% 

решење паркирања  паркирање решити на парцели изградњом гараже или на 
отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према 
нормативима дефинисаним у поглављу 3.1.1 Правила грађења 
саобраћајне мреже 

минимални степен 
опремљености комуналном 
инфраструктуром  

 објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону 
мрежу и електричну енергију 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. 

заштита културног наслеђа  све интервенције на културним добрима и добрима под 
претходном заштитом се дефинишу у складу са условима 
надлежне институције за заштиту споменика културе. 
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Слика 2. Извод из ПГР-а - "Подела на зоне са истим правилима грађења" 
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СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
Предметно подручје је планирано за обевезну израду Плана детаљне регулације. 
 

 
 

 
Слика 3. Извод из ПГР-а - "Начин спровођења плана" 

 
Извод из Плана генералне регулацијe je саставни део документације овог Елабората. 
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4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 
4.1. Постојећа планска документација 

 
Планови и делови планова обухваћени границом Плана: 
Предметно подручје није покривено плановима детаљне разраде. 
 
Остала урбанистичка документација од утицаја на предметни простор: 
Списак важећих Планова и Одлука донетих за контактно подручје, односно планова у изради, 
од значаја за планска решења овог Плана: 
 

 План детаљне регулације за подручје привредне зоне "Аутопут" у Новом Београду, 
Земуну и Сурчину ("Службени лист града Београда", бр.61/09). Планирана намена 
дефинисана овим Планом (привредне делатности) ће условити компатибилност 
намена у контактном подручју предметног Плана;    

 Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између привредне зоне 
"Ауто-пут" и Аеродрома "Никола Тесла", Градска општина Нови Београд, 
("Службени лист града Београда", бр.77/16); 

 Одлука о изради плана детаљне регулације за комплекс Аеродрома "Никола 
Тесла" Београд, Градска општина Сурчин, ("Службени лист града Београда", 
бр.77/16), чија је заштитна зона од директног утицаја на простор обухваћен 
предметним Планом, односно на контактно подручје. 

 
Границе наведених важећих урбанистичких планова и донетих Одлука су саставни део 
документације овог Елабората. 
 
4.2. Постојеће коришћење земљишта 
 
У постојећем стању издвајају се површине за: 

- становање, 
- комерцијално/привредни садржаји, 
- саобраћајне површине, 
- пољопривредне површине. 

 
Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр. 2: „Постојеће 
коришћење земљишта“ Р 1: 2500. 
 
Површине за становање 
У оквиру границе Плана, површина за становање износи 102,2 ha. Заступљено је претежно 
индивидуално становање и куће за одмор (викендице).   
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Постојећи стамбени објекти и куће за одмор (викендице) у граници плана. 

 
На територији Плана, постојећи изграђени објекти су породичне куће, неплански изграђене, 
спратности приземље, спрат и поткровље, новијег датума али средњег бонитета, у спонтано 
насталим блоковима, без правилно развијене секундарне уличне мреже са делимично 
формираном хоризонталном регулацијом.  
 
Објекти су изграђени на катастарским парцелама које су релативно уске (ширина фронта од 
15m до 60m) и дугачке (дужина приближно 300m). На многима је више објеката на једној 
парцели, а на појединим је извршена подела и њихова површина варира од 500m2 до 1000 m2  
а неке и 2500 m2.  
 

 
Индивидуално становање 

 
Индивидуално становање  
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Мешовити садржаји (становање/привреда) 

 

 
 

Мешовити градски центри (комерцијално/привредни садржаји) 
У оквиру границе Плана, површине за комерцијално/привредне садржаје износе 12,17 ha. 
 

  
 

  
Постојећи комерцијално/привредни објекти у граници плана 
 

На територији Плана, евидентиран је и значајан број привредно комерцијалних објекта 
новијег датума, неплански изграђених, спратности приземље или приземље и спрат, у 
спонтано насталим блоковима без правилно развијене секундарне уличне мреже са 
делимично формираном хоризонталном регулацијом. 
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Комерцијално/привредни садржаји 

 
Пољопривредне површине 
 
У оквиру границе Плана, пољопривредне површине износе 48,86 ha. 

 
 

 
 
Пољопривредне површине представљају углавном њиве које су обрађене и на којима су 
посејане различите културе биљака. 

  
Пољопривредне површине 
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Зелене површине 
У оквиру границе плана нису евидентиране јавне зелене површине. 
Групе дрвећа и шибља присутне су на различитим местима и локацијама као појединачни 
примерци, затим у форми шумарака и као живице које одељују парцеле различитих намена. 
На претежно мањим површинама преовлађују интензивна и екстензивна пољопривреда, гаје 
се ратарске културе, а у приличној мери присутне су и површине под воћарским и 
повртарским засадима. 
Утрине и запуштене пољопривредне површине са самониклим коровским биљкама присутне 
су на више локација, али у мањем обиму. 
 
 

  
Утрине и запуштене пољопривредне површине 

 
На парцелама индивидуалног становања, постојећи фонд зеленила различитог је квалитета 
са разнородним врстама дрвећа и шибља, живим оградама, полеглим врстама жбуња и 
осталим нижим растињем. На неким парцелама у зони становања гаје се повртарске и 
воћарске културе. 
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Објекти и комплекси јавних служби 
Образовне установе 
У обухвату Плана нису евидентирани објекти дечјих установа, као ни школски објекти. 
 
Култура 
У оквиру подручја плана нема постојећих објеката културе. 
 

Здравствене установе 
У обухвату нема евидентираних објеката примарне здравствене заштите. 
Најближи објекат налази се на Лединама, Здравствена станица Ледине, у Румској улици бр. 5. 
 
Објекти или службе социјалне заштите  
У постојећем стању не постоје објекти и комплекси социјалне заштите. Центар за Социјални 
рад Сурчин се налази у насељу Сурчин, улица Косовска  бр.2. 
 
 
4.3. Постојеће саобраћајне површине  
 
Постојеће јавне саобраћајне површине 
Предметни простор се налази јужно од Улице Светог Саве, западно од Улице Фредерика 
Фелинија и северно од комплекса аеродрома „Никола Тесла“. Предметни простор остварује 
везу на аутопут Београд-Шид преко Улице Светог Саве, која функционише по принципу 
улив/излив. 
Све улице унутар предметног плана су некатегорисани путеви са земљаним застором. 
Предметни простор je опслужен аутобуском линијом јавног градског превоза путника чија се 
траса пружа улицама Фредерика Фелинија и Светог Саве. Поменута линија повезује 
предметно подручје са централном зоном Новог Београда.  
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Постојећа саобраћајна и инфрасртуктурна мрежа 

 
 
4.4. Постојеће површине за инфраструктурне објекте и комплексе  

 
Водоводна мрежа и објекти 
По свом висинском положају територија обухваћена границом Плана припада  првој 
висинској зони водоснабдевања града Београда. На предметној територији нема градских 
инсталација водовода. 
 
Канализациона мрежа и објекти 
Територија обухваћена границом Плана припада Батајничком канализационом систему који 
се каналише по сепарационом начину одвођења атмосферских и употребљених вода. На 
предметној територији нема градских инсталација канализације. 
 
Електроенергетска мрежа и објекти 
У оквиру границе Плана изграђене су четири ТС 10/0,4 kV са одговарајућом мрежом водова 
10 kV, 1 kV као и инсталацијама јавног осветљења (ЈО). Мрежа поменутих ее водова 
изграђена је надземно пратећи коридор саобраћајних површина. 
Постојеће саобраћајне површине опремљене су делимично инсталацијама ЈО. 
Напајање електричном енергијом предметног подручја оријентисано је на ТС 35/10 kV 
„Икарус“. 
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Телекомуникациона мрежа и објекти 
Предметно подручје, у оквиру границе Плана, припада кабловском подручју Нº1 издвојеног 
степена (ИС) „Радио фар“. Приступна телекомуникациона (тк) мрежа изведена је кабловима 
постављеним слободно у земљу и надземо, а претплатници су преко спољашњих извода 
повезани са дистрибутивном тк мрежом. 
ИС „Радио фар“ повезан је оптичким тк каблом на транспортну мрежу Београда. 
 
Топловодна мрежа и објекти 
У оквиру границе обухвата нема изведене топловодне мреже и објеката.  
 
Гасоводна мрежа и објекти 
У оквиру границе обухвата нема изведене гасоводне мреже и објеката.  
 
 
4.5. Инжењерскогеолошки услови 
 
Предметни простор у граници ПДР-а обухвата део простране лесне заравни познате под 
називом “Земунски лесни плато”.  Апсолутне коте у оквиру истажног простора варирају од 90 
до 104 мнв. На самом истражном простору, као и на читавом Земунском лесном платоу, су 
карактеристичне појаве благих уздигнућа - “брежуљака” и депресија "лесних вртача" 
димензија декаметарског реда величине (дужина и ширина). Ови морфолошки облици 
показују пружање СЗ-ЈИ. Оваква оријентација облика, поред савремених егзодинамичких 
процеса, може се повезати и са њиховом генезом. Велики део истражног простора је 
покривен објектима, али су делом ипак очуване геоморфолошке одлике терена. 
 
У геолошкој грађи терена истражног простора учествују седименти квартарне старости 
представљени генетски различитим литолошким комплексима, који обухватају групу генетски 
сродних литотипова развијених унутар палеогеографских и геотектонских услова. Из анализе 
обимног фонда постојеће геолошко-геотехничке документације дошло се до сазнања да у 
геолошкој грађи терена истражног простора учествују седименти квартарне старости 
представљени генетски различитим комплексима. Геолошка средина изграђена је од  
литолошких комплекса лесних наслага (Q2l),  лесоида (Q2l′), алувијално-барских (Q1аb), 
алувијално-језерских (Q1ај) и језерско-барских (Q1јb) седимената. 
 
Хидрогеолошке одлике терена зависе од морфологије, геолошког склопа и литолошког 
састава, односно заступљеног структурног типа порозности. Према постојећој документацији, 
ниво подземне воде констатован је у зони лесоида, око кота 80-85 мнв.  
Сеизмичке карактеристике предметне зоне припадају VIII° MKS-64 скале, које је неопходно 
ускладити са  Еурокодом, за повратни период од 475 година. 
 
Према инжењерскогеолошкој рејонизацији дефинисаној за потребе ПГР-а Београда 
истражни простор припада Региону С који обухвата Земунску лесну зараван, односно 
инжењерскогеолошком рејону IС1.  
 
РЕЈОН IС1 – повољан терен за урбанизацију. Обухвата део лесне заравни изнад коте 85, 
терене са нивоом подземне воде већим од 10м. 
Са инжењерскогеолошког аспекта овакви терени оцењени су као најпогоднији за 
урбанизацију (становање, инфраструктура, саобраћај), без ограничења у коришћењу, а уз 
уважавање локалних инжењерскогеолошких карактеристика терена. 
 
У даљој фази планирања неопходно је извести детаљна геолошка истраживања терена у 
складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (''Службени гласник РС'' 101/15).  
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5. ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА ИЗГРАДЊЕ 
 
Основна ограничења у планирању 
Заштита простора и основна ограничења 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:  
 

 Планирани коридор железничке пруге у подземној деоници са заштитним пружним 
појасом, 

 У оквиру планског подручја ограничења су близина аеродрома у чијој зони мерења 
квалитета ваздуха нису вршена. С обзиром на број  од око 5 милиона путника у 2006. 
години и око 120 летова дневно, према искуствима аеродрома сличне величине и 
промета извесно је да је загађеност ваздуха изнад дозвољених граница пре свега због 
авио-саобраћаја, али и друмског саобраћаја који је у функцији аеродрома. Непосредан 
утицај има емисија загађујућих издувних гасова при полетању и слетању, али да она 
захвата највећим делом сам комплекс аеродрома и ближу зону око 1000m од полетно-
слетне стазе, док емисиони гасови испуштани на већим висинама имају већи утицај на 
више атмосферске слојеве, на атмосферске промене и промену климе. 

 Такође, путним саобраћајницама велике фреквентности (ауто пут), обавља се 
транспорт опасних материја, што у случају аксидентних ситуација може угрозити 
стање животне средине. 

 Планским решењем, у фази Нацрта Плана одредиће се мере које ће смањити притисак 
на окружење  и заштити и унапредити стање животне средине. 

 Геолошкоморфолошке карактеристике терена – нема ограничавајућих фактора. Са 
инжењерскогеолошког аспекта овакви терени оцењени су као најпогоднији за 
урбанизацију, без ограничења у коришћењу, а уз уважавање локалних 
инжењерскогеолошких карактеристика терена. 

 Градња у заштићеној културно-историјској целини - са аспекта заштите културних 
добара и у складу са Законом о културним добрима, за простор у оквиру границе 
Плана нема ограничавајућих фактора за урбанизацију, односно 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. У границама обухвата Плана нема забележених 
археолошких локалитета или појединачних археолошких налаза. 

 Радио коридори са заштитним појасом. Антенски систем радио станице представља 
извор нејонизујућих зрачења и ниво електромагнетног зрачења је дефинисан 
Правилником. На основу мерења потребно јe урадити стручну оцена оптерећења 
животне средине, узимајући у обзир постојеће оптерећење животне средине на 
локацији, како би се утврдила ограничења и могућности коришћења и могуће 
присуство људи у у примарној и секундарној зони Предајног центра Београд. На 
основу Плана генералне регулације предметно подручје се делимично налази у зони 
заштите радиофара, односно VHF/UHF предајног (пријемног) центра, па је потребно да 
се током израде Нацрта Плана у сарадњи са Агенцијом за контролу лета Србије и Црне 
Горе утврде важеће мере и зоне заштите радио и предајног центра. 

 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове је донео Решење о приступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину предметног Плана, под бројем Бр решења IX-
03 бр. 350.14-14/16 од 14.07.2016 
 
Заштита културног наслеђа 
Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима (Сл.Глсник 
РС, бр. 71/94, 52/11 и 99/11), простор у оквиру границе Плана 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. У границама обухвата Плана нема забележених археолошких локалитета или 
појединачних археолошких налаза. 
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Заштита животне средине 
За предметни план донето је Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на 
животну средину предметног Плана, под бројем решења IX-03 бр. 350.14-14/16 од 
14.07.2016. 
 
Опис стања чиниоца животне средине   
Секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове донео је Решење о приступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације насеља 
„Радиофар”, Градска општина Сурчин, под бр. IX-03 350.14-14/16 дана 14.07.2016.године 
("Службени лист града Београда", бр.77/16). 

Предметна локација се налази у западном делу сурчинског платоа, у топоклиматској зони 1, 
где је средња годишња температура ваздуха Тс<11,5С, годишња сума падавина 600мм-

650mm, а доминантан југоисточни ветар.  

С обзиром да предметна локација није покривена мрежом мерних места, за континуирано 
праћење стања животне средине, подаци о квалитету ваздуха преузети су из Еколошког 
атласа Београда. Индекс квалитета ваздуха предметног подручја је следећи: 

 AQI2 (сумпор-диоксид и чађ): AQI2  0.6 благо загађен ваздух,  

 AQI3 (сумпор-диоксид, чађ и азот-диоксид): AQI3  1.0 средње загађен ваздух, 

 AQI4 (сумпор-диоксид, чађ, азот-диоксид и суспендоване честице): 2.0  AQI4  2.5 

веома нездрав ваздух, 

 Концентрације суспендованих честица (PM, GVI 70 г/м3) 90 PM 90, 

 Просечан број дана са концентрацијама чађи GVI    20  N  50, 

 Количина аероседимента (GVI=200 mg/m2/дан)  200  AS  300 mg/m2/дан. 

 
На квалитет ваздуха утичу емисије основних загађујућих материја из стационарних извора и 
емисије специфичних загађујућих материја пореклом од издувних гасова моторних возила са 
фреквентних друмско-железничких коридора. Планско подручје се налази на територији која 
се налази у непосредној близини аеродрома са југозападне стране, а са северне стране 
аутопута Београд-Шид. На самом разматраном простору нема индустријских постројења. На 
квалитет животне средине, односно на квалитет ваздуха и земљишта утицај могу имати 
друмски саобраћај као и близина аеродрома.  

Планско подручје се делимично налази у зони заштите радиофара, односно VHF/UHF 
предајног (пријемног) центра. 
 
6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
Потенцијали простора у оквиру границе Плана су добар географски положај недалеко од 
ауто-пута Е 75, као и непосредан контакт са планираном Привредном зоном „Аутопут“. 

Циљеви израде Плана су: 

 стварање планских могућности за трансформацију и уређење постојећег изграђеног и 
неизграђеног ткива и унапређење стандарда становања и пословања; 

 подизање нивоа саобраћајне опремљености, обезбеђење капацитета техничке 
инфраструктуре за  планирану изградњу; 

 дефинисање површина јавне и осталих намена и правила уређења и грађења 
предметног простора;  

 дефинисање капацитета изградње и социјалне инфраструктуре у складу са 
могућностима простора, планским и инфраструктурним условљеностима и 
инвестиционим потенцијалима, дефинисање колских приступа постојећим парцелама 
уз саобраћајнице, као и заштита и уређење зелених површина и шумског појаса. 
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7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 
 
7.1. Планирана претежна намена површина 
 
Концептуални оквир планирања садржан је у Плану генералне регулације, којим се 
предметно подручје највећим делом налази у зони породичног становања (санација 
неплански формираних блокова – С4), уз делимично редефинисање намене становања у 
намену мешовити градски центри (зона ниске спратности – М6) овим Планом. Мешовити 
градски центри су овим Планом планирани у контактном подручју уз привредну зону 
"Аутопут".   
Поред наведеног, земљиште у обухвату Плана је делом планирано у површинама јавне 
намене и то за објекте и комплексе јавних служби, спортске објекте и комплексе, саобраћајне 
и јавне зелене парковске површине.  
 
Предложене планиране намене површина су: 
 
Површине јавне намене: 

 површине за објекте и комплексе јавних служби, 
 површине за спортске објекте и комплексе, 
 саобраћајне површине, 
 зелене површине. 

 
Површине осталих намена: 

 површине за становање 
 мешовити градски центри 

 
На простору у оквиру предложене границе Плана потребна је санација постојеће изградње уз 
дефинисање правила за нову изградњу, регулација саобраћајне мреже, као и дефинисање 
потреба за јавним службама и начина опремања свом потребном инфраструктуром. 
 
Предложене планиране намене површина приказане су на графичком прилогу бр. 3: „Предлог 
планиране намене површина“ Р 1 : 2500. 
 
 
7.1.1.  Површине јавне намене 
  
Планиране површине за објекте и комплексе јавних служби 
У оквиру границе Плана, планирана површина за објекте и комплексе јавних служби износи 
6,24 ha. 
 
Образовне установе 
За планирани број од око 12241 становника, потребно је сместити 1224 деце школског 
узраста, као и 900 деце предшколског узраста што одговара  броју становника планираним  у 
оквиру границе плана. У оквиру обухвата Плана, планирана је једна површина за објекат 
основне школе површине 2,64ha (комплекс Ј2), као и три локације за предшколске установе 
укупне површине 1,51ha ha (комплекс Ј1). 
 
Здравствене установе 
У обухвату Плана, у складу са Планом генералне регулације Београда, планирана је једна 
површина за објекат примарне здравствене заштите (комплекс Ј6). Оријентациона површине 
комплекса износи 0,32ha.  
 
Установе културе 
У обухвату Плана, у складу са Планом генералне регулације Београда, планирана је и 
површина намењена култури, оријентационе површине 1,77ha (комплекс Ј9). Планирани 
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објекат-мултифуинкционални центар (у оквиру којег би био резервисан простор за 
вишенаменску салу, библиотеку, клуб за старе-дневни центар и др) би био усклађен са 
друштвеним окружењем и потребама. 
 
Социјална заштита 
Није потребно планирати посебан комплекс за потребе социјалне заштите, али је могуће да 
се оформи дневни центар за окупљање старијих у оквиру објекта мултифункционалног 
центра и центар за социјални рад. 
 
Спортски објекти и комплекси  
Планирани спортско-рекреативни комплекс оквирне површине 0,83ha (комплекс СР) је 
намењен за рекреативне активности становништва, тренинге и такмичења спортиста и 
спортских екипа на локалном нивоу, као и за извођење наставе физичког образовања деце и 
омладине.  
Планирани спортско-рекреативни  комплекс може садржати више спортских објеката као што 
су: отворени спортски терени (игралишта за фудбал, кошарку, одбојку, рукомет, тенис...), 
затворени спортски објекти (спортске сале, спортски балони). Поред спортских објеката као 
обавезног садржаја, у оквиру комплекса могућа је реализација и капацитета комерцијалних 
делатности (трговина и угоститељство) и јавних служби (образовање, здравствена заштита и 
култура) који морају бити усклађени са спортском наменом комплекса. 
 
Планиране саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом 
Планиране јавне саобраћајне површине 
Концепт уличне мреже заснива се на Плану генералне регулације грађевинског подручја 
седишта јединице локалне самоуправе - град Београд („Службени лист града Београда“, број 
20/16, 97/16). 
Са северне стране предемтни простор делом тангира саобраћајница XIV, у рангу улице првог 
реда (између саобраћајница  XII и XI). Преко саобраћајнице XII осварује се веза са аутопутем 
Београд – Ниш (планирана петља). Поменуте саобраћајнице су дефинисане Планом детаљне 
регулације подручја привредну зоне „Аутопут“ у Новом Београду, Земуну и Сурчину 
(„Службени лист града Београда“, број 61/09). 
Са источне стране, предметни простор остварује везу са унутрашњим магистралним 
полупрстеном (УМП) преко планиране саобраћајнице 2а-2а која је у рангу улице првог реда.  
Све планиране саобраћајнице унутар предметног подручја су део секундарне уличне мреже. 
У циљу адекватне опслужености предметног простора потребно је  планирати увођење нових 
(или продужавање постојећих) аутобуских линија ЈГПП, а у зависности од планираних 
садржаја и њиховог просторног размештаја. Развој јавног градског превоза путника овог 
подручја, планираће се у складу са развојним плановима Секретаријата за јавни превоз.  
За планиране садржаје потребно је обезбедити потребан број паркинг места у складу са 
нормативима из Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе - град Београд („Службени лист града Београда“, број 20/16, 97/16). 
Kроз предметно подручје, са северо-западне стране, планирана је реализација двоколосечне 
пруге која треба да повеже Аеродром „Никола Тесла“ са јавним железничким пругама у 
оквиру чвора Београд (преко постојеће ТПС Земун). За реализацију ове деонице железничке 
пруге планиран је коридор ширине 50 метара. Део железничке трасе који пролази кроз 
предметни простор планиран је као тунелска деоница.  
 
Инфраструктурна мрежа 
Водоводна мрежа и објекти 
Снабедевање потрошача водом на предметној локације је са планираног цевовода В1Ø200 у 
Саобраћајници С26 и саобраћајници С30,  датог Планом детаљне регулације за подручје 
привредне зоне „Аутопут“ у Новом Београду, Земуну и Сурчину (“Службени лист града 
Београда” бр.61/09).  
Секундарна водоводна мрежа се планира као прстенаста, димензија минØ150. Трасу 
водоводне мреже водити у јавној површини.  
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Канализациона мрежа и објекти 
Реципијент за атмосферске воде са предметне територије је планирана атмосферка 
канализација, а реципијент за употребљене воде је планирана фекална канализација у 
Саобраћајници С26 и Саобраћајници С30. Планиране инсталације су дате Планом детаљне 
регулације за подручје привредне зоне „Аутопут“ у Новом Београду, Земуну и Сурчину 
(“Службени лист града Београда” бр.61/09).  
Дуж планираних и постојећих саобраћајница потребно је поставити секундарну 
канализациону мрежу минималног пречника Ø250 за фекалне воде и Ø300 за атмосферске 
воде. Трасе планираних инсталација водити у јавним површинама. 
 
Електроенергетска мрежа и објекти 
Напајање потрошача планира се из планиране ТС 35/10 kV „Аутопут“ (дата Планом детаљне 
регулације за подручје привредне зоне „Аутопут“ у Новом Београду, Земун и Сурчин, 
Службени лист града Београда број 61/09) као и постојеће ТС 35/10 kV „Икарус“, што ће се 
прецизно дефинисати кроз даљу сарадњу са оператором дистрибутивног система „ЕПС 
Дистрибуција“ д.о.о. Београд у току израде Нацрта Плана. 
За снабдевање планираних објеката електричном енергијом изградити: 

 потребан број ТС 10/0,4 kV, у склопу објекта или као слободностојећи објекат; 
 потребан број кабловских водова 10 kV од планиране ТС 35/10 kV „Аутопут”, до 

планираних ТС 10/0,4 kV.  
ТС 10/0,4 kV прикључити, по принципу „улаз-излаз“ на планиране и постојеће водове 10 kV. 
Од планираних ТС 10/0,4 kV изградити 1 kV мрежу и мрежу JO. 
Планиране ее водове, независно од напонске вредности и врсте потрошње, постављати 
искључиво изван коловозних површина (осим прелаза саобраћајнице). У том смислу, дуж 
саобраћајница у тротоарском простору планирају се трасе за полагање ее водова. 
Уколико се при извођењу радова угрожавају постојећи ее водови потребно их је изместити 
или заштитити.  
 
Телекомуникациона мрежа и објекти 
Прикључење планираних тк корисника планира се на матични ИС, реконструкцијом 
постојећих кабловских подручја, односно изградњом нових тк концентрација, што ће се 
прецизно дефинисати кроз даљу сарадњу са тк оператором „Телеком Србија“ а.д. у току 
израде Нацрта плана.  
Приступну тк мрежу реализовати коришћењем бакарних и оптичких тк каблова са монтажом 
одговарајуће активне и пасивне тк опреме. 
У циљу једноставнијег решавања потреба за новим тк прикључцима, као и преласка на нове 
технологије, приступ свим објектима планира се путем тк канализације. У том смислу, дуж 
свих саобраћајница у тротоарском простору планирају се трасе за полагање дистрибутивне тк 
канализације. 
Уколико се при извођењу радова угрожавају постојећи тк објекти, потребно је извршити 
њену заштититу или измештање. 
 
Топловодна мрежа и објекти 
На предметном подручју се не планира иградња даљинског система грејања. 
 
Гасоводна мрежа и објекти 
Могућа је гасификација предметног обухвата, изградњом гасоводне мреже и постројења. 
 
Обновљиви извори енергије 
Како је на ширем предметном подручју услед релативно велике удаљености система 
снабдевања природним гасом и топлотном енергијом прикључење на исте неизвесно, 
решење грејања и припреме топле воде планираних површина до евентуалне гасификације 
или топлификације треба наћи у коришћењу обновљивих извора енергије тј. геотермалне 
енергије. 
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Планиране зелене површине 
Јавне зелене површине – Паркови-скверови  
У блоковима 5 и 10, планирају се парковске површине. Код подизања нових паркова, 
обезбедити најмање 70% површине парка под вегетацијом у директном контакту са тлом (без 
подземних објеката и/или подземних етажа), док осталих 30% може бити под стазама, 
платоима, дечијим игралиштима и отвореним теренима. 
Такође, планирати репрезентативне и одшколоване саднице дрвећа и шибља, полегло 
жбуње, перенске засаде, као и сезонско цвеће. Формирати затрављене површине, вртно-
архитектонске елементе (степенице, стазе, ограде, водене елементе, парковски мобилијар и 
др.), а засторе на дечијим игралиштима и спортским теренима поставити од безбедних и 
савремених материјала. 
Формирати садржаје за све старосне групе, тематски концентрисане (миран одмор, шетња, 
дечије игралиште, спортски терени и др.), пројектовати стандардну инфраструктуру и систем 
за наводњавање и по потреби оградити парк. Обезбедити правилну дренажу површинских 
вода ка околном порозном земљишту или кишној канализацији.  
У новим парковима, површине веће од 2 ha, могу се планирати објекти у функцији 
одржавања парка, при чему сви објекти заједно несмеју заузимати више од 2% укупне 
површине парка.  
У фази израде нацрта плана, у сарадњи са „ЈКП зеленило Београд“, биће прецизније 
дефинисан тип парка.  
Између блокова 13, 20, 21 и 22, формирана је троугаона зелена површина за коју се 
предлаже сквер.  Тип сквера (парковски уређен сквер, трг, плато, венац и др.) биће 
дефинисан даљом планском разрадом. 
Код подизања нових скверова неопходно је обезбедити 30 - 80% површине под вегетацијом у 
директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или подземних етажа), затим 
репрезентативне и школоване саднице, травњаке, стандардну инфраструктуру и систем за 
наводњавање, вртно-архитектонске елементе (степенице, стазе, водени елементи, мобилијар 
и др.), дечија игралишта од безбедних и савремених материјала, ефикасну дренажу 
површинских вода и др. 
Такође, у оквиру новог сквера минималне површине 0,1 ha могу се изградити 
инфраструктурни објекти од општег интереса утврђени на основу закона, при чему укупно 
могу да заузму највише 5% површине сквера.  
 
 
Зелене површине у оквиру саобраћајница 
Између блокова 20 и 22, у оквиру саобраћајних профила, планирати озелењавање. На 
површинама затрављених трака које раздвајају улицу од паркинг површина, формирати 
дрвореде од лишћарских врста дрвећа, густих и симетричних крошњи просечне ширине од 5-
7 метара и висине од 6 до 10 метара. Изабрати лишћарско дрвеће које је оптпорно на 
загађен ваздух и променљиве микроклиматске услове средине, које је једноставно за 
одржавање, резистентно на биљне болести и није на листама алергених и инвазивних врста. 
 
 
7.1.2. Површине остале намене 
 
Планиране површине за становање 
У оквиру границе Плана, планирана површина за становање износи 104,47 ha, а процењен 
укупан број становника износи 12241. 
Имајући у виду обликовне караткеристике парцела на нивоу Плана, процена је да ће на 
интерну саобраћајну мрежу (приступне саобраћајне путеве) бити умањење од око 20%, што у 
збиру даје планирану нето површину земљишта планираног за становање од око 83,58 ha.  
На целокупном подручју у оквиру границе Плана је евидентна већ постојећа непланска 
изградња, те је зона дефинисана као зона породичног становања – санација неплански 
формираних блокова. 
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Правила изградње за зону (С4) су: 

 Укупно процењена БРГП износи око 543.217 m2 (од чега око 434.574 м2 за 
становање односно око 108,643 м2 је планирано за делатности),   

 Максимални проценат учешћа компатибилних намена у зони (С4) износи 20 %. 
 Индекс изграђености је 0,65, а заузетост парцеле 25%, 
 Максимална спратност планираних објеката је П+1+Пк/Пс.  

 
У оквиру зоне породичног становања - санација неплански формираних блокова (С4), 
планира се: 

 минимално 50% слободних и зелених површина на парцели и 
 минимално 20% зелених површина у директном контакту са тлом (без 

подземних објеката и/или делова одземних објеката). 
 
Напомена: урбанистички параметри се односе на планирану изграђеност блока 
 
Планиране комерцијалне зоне и градски центри 
У оквиру границе Плана, планирана површина за  мешовите градске центре (М6) износи 
38,30 ha. 
Имајући у виду обликовне карактеристике парцела на нивоу Плана, процена је да ће на 
интерну саобраћајну мрежу (приступне саобраћајне путеве) бити умањење од око 20%, што у 
збиру даје планирану нето површину земљишта планираног за мешовите градске центре од 
око 30,64 ha. 
 
Правила изградње за зону (М6) су: 

 Укупно процењена БРГП износи око 330.948 m2 (од чега око 198.569 м2 је 
планирано за делатности, односно око 132.379 м2 за становање). 

 Максимални проценат учешћа компатибилних намена у зони М6 износи 40%. 
 Остварени индекс изграђености је 0,86, заузетост парцеле 30%  
 Максимална спратност планираних објеката је П+2+Пк/Пс.  

 
У оквиру зоне мешовитих градских центара (М6), планира се: 

 проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 40% 
 минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без 

подземних објеката и/или делова одземних објеката) износи 15% 
 
Напомена: урбанистички параметри се односе на планирану изграђеност блока 
 
 
7.3. Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране БРГП 
 

НАМЕНА ПОВРШИНА
постојеће (ha) 

(оријентационо)   
(%) 

ново 

(разлика)

укупно 

планирано (ha) 

(оријентационо)

(%) 

површине јавних намена

објекти и комплекси јавних служби 0,0 0,0 62440,6 62440,6 3,8

зелене површине 0,0 0,0 18255,9 18255,9 1,1

спортске површине 0,0 0,0 8276,4 8276,4 0,5

мрежа саобраћајница 27763,0 1,7 115751,0 143514,0 8,6

укупно 1 27763,0 1,7 232486,9 14,0

површине осталих намена

становање 1022147,3 61,6 22501,1 1044648,4 62,9

мешовити градски центри 121688,4 7,3 261353,3 383041,7 23,1

пољопривредне површине 488578,3 29,4 -488578,3 0,0 0,0

укупно 2 1632414,0 98,3 1427690,1 86,0

укупно 1+2 1660177,0 100,0 1660177,0 100,0  
Табела биланса предложених намена површина (оријентационо) 
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ПОСТОЈЕћЕ 

(оријентационо)

УКУПНО 

ПЛАНИРАНО 

(пост.+ново) 

(оријентационо)

површина плана 166.02 hа 166.02 hа

БРГП становања 12950.0 m2 566952.9 m2

БРГП делатности 30500.0 m2 307212.3 m2

БРГП јавних служби, јавних објеката и комплекса 0.0 m2 42270.5 m2 

БРГП укупно 43450.0 m2 916435.6 m2

бр. станова 115 4221

бр. становника 323 12241  
Табела процењене планиране БРГП       

 
 
 
 

НАМЕНА ЗОНА

"И"                     

индекс 

изграђености 

парцеле

"З"                       

индекс 

заузетости 

парцеле %

% зелених  

површина

"С"       макс.  

спратност

"И"                     

индекс 

изграђености 

парцеле

"З"                       

индекс 

заузетости 

парцеле %

% зелених  

површина

"С" макс.  

спратност

породично 

становање
С4 0,65 25

мин. 50%, у 

директном 

контакту са тлом 

мин. 20%

П+1+Пк/Пс 1,2 од 30 до 50

мин. 50%, у 

директном 

контакту са 

тлом мин. 20%

П+1+Пк/Пс

мешовити 

градски 

центри

М6 0,86 30

мин. 40%, у 

директном 

контакту са тлом 

мин. 15%

П+2+Пк/Пс 1,5 60

мин. 40%, у 

директном 

контакту са 

тлом мин. 15%

П+2+Пк/Пс

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПЛАН ШИРЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ (ПГР)

 
Табела предложених основних урбанистичких параметара и параметара ПГРа 
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број 

блока

зона/ 

намена

површина 

зоне                                          

m2

БРГП      

становања                                        

m2

БРГП   

делатности                                   

m2

БРГП укупно 

m2

број     

станова       

број 

становни

ка

број 

запослен

их     

С4 22504,4 9362 2340 11702 62 181 29

М6 40930,8 14146 21219 35364 141 410 265

С4 65184,9 27117 6779 33896 181 524 85

М6 16474,4 5694 8540 14234 57 165 107

С4 18765,2 7806 1952 9758 52 151 24

М6 5806,1 2007 3010 5016 20 58 38

С4 29430,0 12243 3061 15304 82 237 38

М6 9558,5 3303 4955 8259 33 96 62

С4 43531,3 18109 4527 22636 121 350 57

М6 14146,1 4889 7333 12222 49 142 92

С4 21914,3 9116 2279 11395 61 176 28

М6 20252,0 6999 10499 17498 70 203 131

7 С4 40574,1 16879 4220 21099 113 326 53

8 С4 40212,2 16728 4182 20910 112 323 52

9 С4 103898,3 43222 10805 54027 288 836 135

10 С4 57110,8 23758 5940 29698 158 459 74

С4 77443,0 32216 8054 40270 215 623 101

М6 37050,8 12805 19207 32012 128 371 240

С4 66783,2 27782 6945 34727 185 537 87

М6 21900,8 7569 11353 18922 76 219 142

С4 95361,9 39671 9918 49588 264 767 124

М6 13066,2 4516 6774 11289 45 131 85

С4 61234,0 25473 6368 31842 170 492 80

М6 27377,1 9462 14192 23654 95 274 177

С4 17238,3 7171 1793 8964 48 139 22

М6 46814,8 16179 24269 40448 162 469 303

16 С4 59136,1 24601 6150 30751 164 476 77

С4 33837,9 14077 3519 17596 94 272 44

М6 39404,8 13618 20427 34046 136 395 255

С4 45933,9 19109 4777 23886 127 369 60

М6 31701,0 10956 16434 27390 110 318 205

С4 58403,7 24296 6074 30370 162 470 76

М6 9239,3 3193 4790 7983 32 93 60

С4 12785,6 5319 1330 6649 35 103 17

М6 2005,9 693 1040 1733 7 20 13

С4 21126,5 8789 2197 10986 59 170 27

М6 15869,5 5484 8227 13711 55 159 103

С4 52238,8 21731 5433 27164 145 420 68

М6 31443,6 10867 16300 27167 109 315 204

укупн

о
1427690,1 566953 307212 874165 4221 12241 3840

укупн

о
С4 1044648,4 434573,7 108643,4 543217,2

укупн

о
М6 383041,7 132379,2 198568,8 330948,0

2

3

4

5

6

11

12

13

20

21

22

14

15

1

17

18

19

 
Табеларни приказ планираних капацитета осталих намена – оријентационо   

 
У фази Нацрта плана прецизно ће се одредити биланси планираних површина, урбанистички 
параметри на нивоу зоне и грађевинске парцеле као и планирани капацитети изградње. 
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8. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 
Очекивани ефекти планирања су: 

- Повећање атрактивности подручја, амбијенталних вредности, стандарда 
становања. 

- Заокруживање просторно-функционалне и обликовне трансформације овог дела 
градске општине Сурчин. 

- Урбо-економска обнова, реконструкција и трансформација предметног подручја 
коју покреће нова изградња на овом подручју. 

- Опремање предметног подручја објектима комуналне, саобраћајне и социјалне 
инфраструктуре. 

- Унапређење стања животне средине. 
- Рационалније коришћење природних ресурса и смањење негативних утицаја на 

животну средину применом енергетски ефикасне изградње. 
- Употпуњавање и унапређење важних градских визура и силуете града. 
- Повећање броја радних места. 

 
Саставни део Елабората за рани јавни увид су и: 
 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ  

 
1. ШИРА СИТУАЦИЈА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА     Р 1: 10000 
2.  ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА     Р 1: 2500 
3.  ПРЕДЛОГ ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА    Р 1: 2500 
 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

1. Одлука о изради Плана детаљне регулације  
2. Решење о приступању/неприступању изради Стратешке процене утицаја плана на 

животну средину 
3. Извод из ПГР грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град 

Београд (целине I – XIX)     
4. Подаци о постојећој планској документацији 
5. Иницијативе (Програмски захтев Дирекције) 

 


