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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА РАШКА 

ДИМИТРИЈЕВИЋА И БЕЖАНИЈСКИХ ИЛЕГАЛАЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ 
БЕОГРАД 

 

 

 
- Елаборат за рани јавни увид – 

 
 

 

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 
 
1. УВОД 
 
Изради Плана детаљне регулације дела блока између улица Рашка Димитријевића и 
Бежанијских илегалаца, градска општина Нови Београд (у даљем тексту: План) приступило 
се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела блока између улица Рашка 
Димитријевића и Бежанијских илегалаца, градска општина Нови Београд ("Службени лист 
града Београда", бр. 63/19) (у даљем тексту: Одлука) коју је Скупштина града Београда 
донела на седници одржаној 25.07.2019.год., а на иницијативу BMR Gradnje DOO (Нови 

Београд, Ул. Мајора Милана Малнарића бр.1/1). 
 
 
Правни основ за израду Плана садржан је у одредбама: 

• Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09, 
64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука 

УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон),  
• Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/19).  
 
2. ОБУХВАТ ПЛАНА 
 
У складу са Одлуком обухваћен је део територије градске општине Нови Београд, тако да је 
предложена граница Плана дефинисана регулацијoм улица Бежанијских илегалаца и Рашка 
Димитријевића (обухватајући их), југозападно границом катастарске парцеле 2000/1 КО Нови 
Београд и југоисточно границом катастарске парцеле 1817 КО Нови Београд  
 
Површина обухваћена Планом детаљне регулације дела блока између улица: Рашка 
Димитријевића и Бежанијских илегалаца, градска општина Нови Београд износи око 1.51 ha.  
 
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; 
• катастарско топографска подлога у Р 1 : 500; 

    
 
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'' . 
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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, 97/16, 69/17 и 97/17) (у даљем тексту: План генералне регулације / или ПГР 
Београда). 

• Плану генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист 
Града Београда“, бр.110/19), у даљем тексту ПГР система зелених површина 

 
Према Плану генералне регулације подручје обухваћено Планом припада целини X која се 
налази на лесном платоу, између аутопута и улица Б. Моше,  Тошин бунар, Војвођанске, М. 
Голубића и Хуга Клајна. Обухвата стамбено насеље "Бежанијска коса", Бежанијско гробље и 
зоне мешовите намене у Блоку 51 и уз Улицу Тошин бунар. Насеље "Бежанијска коса" 
изведено је на лесном платоу у отвореном и полуотвореном систему блоковске регулације, 
са објектима различите спратности, од приземних низова и слободних стамбених објеката 
ниже  и средње спратности, до високих стамбених објеката.  
 
Према Плану генералне регулације у обухвату Плана се планирају следеће намене: 
 
- површине јавне намене: 

• мрежа саобраћајница,  
 

-површине осталих намена:  
• површине за становање – зона породичног становања у формираним градским 

блоковима у централној и средњој зони града (С1), зона 10.С1.1 
• зелене површине 

 
У обухвату границе овог Плана, тренутно се спроводи План генералне регулације 
непосредном применом правила грађења.  Према наведеном Плану, на предметном 
подручју су планиране површине за  становање, зона 10.С1.1, за коју су утврђени следећи 
урбанистички параметри: 

- степен заузетости   40% 
- висина венца објекта 9.0m, (висина слемена 12.5 m, што дефинише оријентациону 

планирану спратност П+1+Пк/Пс 
 

Извод из графичког прилога - "Планиранa намена површина" 

 

Извод из Плана генералне регулацијe je саставни део документације овог Елабората. 
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- Према ПГР система зелених површина, у обухвату плана у планираној намени у 

северозападном и источном делу налази се зелена површина у отвореном 
стамбеном блоку. 

 

 
Извод из графичког прилога - "Планирани систем зелених површина" 

 
 
4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 
4.1. Постојеће коришћење земљишта 
 
Површине јавних намена су:  

• мрежа саобраћајница, 
• зелене површине 

 
Површине осталих намена су:  

• површине за становање, 
• површине за становање са комерцијалним садржајем 
 

 
 Предметни блок између блокова породичниг и вишепородичног становања 
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Површине за становање  
 
У предметном блоку је заступљена изградња слободностојећих објекатата. Првобитном 
изградњом објекти су грађени као породични. Блок се налази на граници између блокова 
породичног становања и вишепородичног становања. Објекти су спратности од  П+Пк до 
Су+П+1+Пк, грађени осамдесетих година и средње доброг су бонитета. 
 
Површине за становање са комерцијалним садржајем 
 
Поред породичних слободностојећих објеката у оквиру парцеле, на парцелама уз улицу 
Рашка Димитријевића, који се налазе преко пута објеката вишепородичног становања 
спратности П+4, поред стамбених, спонтано  су се формирали објекти са комерцијалним 
садржајима.  
На парцелама су претежно изграђена по два објекта (са пословнм садржајем уз улицу 
Рашка Димитријевића а стамбеним уз улицу Бежанијских илегалаца). Локали уз улицу Рашка 
Димитријевића су у објектима  средње доброг бонитета спратности претежно П+Пк.  
На подручју Плана све парцеле излазе на две јавне саобраћајнице, Рашка Димитријевића и 
Бежанијских илегалаца. Ширина парцела је између 19.0м и 22.0m, а површина парцела је од 
600м2 до 1000м2. 

  
  Ул. Бежанијских илегалаца, постојећи објекти, становање 
 

  
Ул. Бежанијских илегалаца, постојећи објекти, становање 
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Ул. Рашка Димитријевића, постојећи објекти, комерцијални садржаји 
 

   
Ул. Рашка Димитријевића, постојећи објекти, комерцијални садржаји 
 
Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр.2: "Постојеће 
коришћење земљишта" Р 1: 1000 
 
Зелене површине 
 

У оквиру Плана нема јавних зелених површина. У оквиру појединачних парцела, има 

довољно зелених површина. Састоје се од разнородних врста дрвећа, шибља, перенских 
засада и живих ограда, као и различитих врста пузавица, сезонског цвећа, а на неким 
површинама присутни су воћњаци и повртњаци. 
 
Објекти и комплекси јавних служби 
У граници плана нема планираних површина за објекте и комплексе јавних служби. 
 

4.3. Постојеће саобраћајне површине  
 
Предметни простор се налази између улица Рашка Димитријевића и Бежанијских илегалаца, 
које су део секундарне уличне мреже града и које служе за приступ конкретним садржајима.  
У постојећем стању, преко улица Рашка Димитријевића и Виктора Новака, предметни 
простор остварује везу са примарном уличном мрежом, односно улицама Љубинке Бобић и 
Недељка Гвозденовића. 
Тротоари минималне ширине су једино изведени у Улици Рашка Димитријевића, док су у 
Бежанисјких илегалаца тротоари делимично изведени, недовољне ширине. 
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Предметни простор је опслужени аутобуским линијама чије се трасе пружају Улицом 
Недељка Гвозденовића. Стајалишта аутобуских линија јавног превоза путника се не налазе 
унутар границе Плана. 
 
Паркирање возила обавља се у оквиру припадајућих парцела, на обележеним паркинзима у 
регулацији Улице Рашка Димитријевића, као и на свим расположивим површинама (на 
тротоару и др).  
 
 
4.4. Постојеће површине за инфраструктурне објекте и комплексе  

 
Водоводна мрежа и објекти  
 
Подручје предметног Плана припада првој висинској зони водоснабдевања града Београда.  
 
Унутар границе Плана, у ободним улицама комплекса, налазе се постојећи магистрални 
водоводи В1Ø700 у улици Рашка Димитријевића и В1Ø400 у улици Недељка Гвозденовића. 
Од дистибутивних водова налази се водовод пречника В1Ø150 у улицама Рашка 
Димитријевића и Бежанијских илегалаца. 
 

Канализациона мрежа и објекти 
 
Подручје предметног Плана припада Централном канализационом систему. На овом 
подручју заступљен је сепарациони систем каналисања.  
 
Унутар границе Плана постоји изграђена атмосферска секундарна канализациона мрежа 
пречника АКØ300 у улицама Рашка Димитријевића и Бежанијских илегалаца, као и 
секундарна канализациона мрежа употребљених вода пречника ФКØ250 у горе поменутим 
улицама.  
 

Постојећа електроенергетска мрежа и објекти 
 
За потребе напајања постојећих потрошача електричном енергијом изграђена је мрежа 
водова 1 kV. Мрежа постојећих електроенергетских водова изграђена је већим делом 
подземно а мањим делом надземно. 
 
Постојећа телекомуникациона мрежа и објекти 
 
Предметно подручје припада кабловском подручју аутоматске телефонске централе (АТЦ) 
"Бежанија". Приступна телекомуникациона (ТК) мрежа изведена је кабловима постављеним 
надземно, слободно у земљу или у ТК канализацију, а претплатници су преко спољашњих 
односно унутрашњих извода повезани са дистрибутивном мрежом. 
 
 

4.5. Стање животне средине 
 
Kвалитет животне средине се приказује на основу података о емисији загађујућих материја 
(ваздух, вода, земљиште и остала мерења) и нивоа комуналне буке, односно мониторинга 
који се обавља на нивоу града. 
Предметно планско подручје није покривено мрежом мерних места за континуирано 
праћење стања животне средине. 
На квалитет ваздуха утичу емисије основних загађујућих материја из стационарних извора и 
емисије специфичних загађујућих материја пореклом од издувних гасова моторних возила са 
саобраћајница. На самом разматраном простору нема индустријских постројења. На 
квалитет животне средине овог простора, односно на квалитет ваздуха и земљишта утицај 
могу имати саобраћај и индивидуална ложишта, која у зимском периоду значајно доприносе 
повећаном загађењу ваздуха. 
Анализом добијених резултата континуалних фиксних мерења нивоа загађујућих материја 
пореклом од стационарних извора загађивања ваздуха у насељеним подручјима током  
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2016. и 2017. године закључено је да су као доминантни загађивачи у амбијенталном 
ваздуху на територији Београда присутни пре свих суспендоване честице PM10 и азот 
диоксид. Такав тренд повећања ових загађивача је евидентиран и у претходним годинама. 
Највиши дозвољени нивои буке изражени су као граничне вредности индикатора буке на 
отвореном простору према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама 
за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 
(„Службени гласник РС“, бр. 75/10). Планско подручје се налази у близини мерног места у 
улици Недељка Гвозденовића 54, а подаци са овог мерног места показују повећане 
вредности нивоа комуналне буке углавном током ноћи. 
У нацрту предметног плана ће бити процењени утицаји планских решења и садржаја на 
чиниоце животне средине и у складу са тим дате мере и услови заштите животне средине 
као саставни и обавезујући део плана. 
За предметни план Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове донео је Решење о 
неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину, под бр. IX-03 350.14-
31/19, дана 09.07.2019. године. 
 
4.6. 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. 
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.  
 
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).  
 
5. ЗАШТИТА И ПОТЕНЦИЈАЛИ ПРОСТОРА И ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА ИЗГРАДЊЕ 
 
Потенцијал овог простора представља његова локација и положај у односу на породично 
становање са једне и вишепородично становање са друге стране. Предност је мирно 
окружење, опремљеност техничком инфраструктуром као и повезаност са јавним градским 
саобраћајем. Из тог разлога, локација је пожељна за становање или комерцијалну 
делатност. 
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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:  
 

• редефинисање саобраћајне мреже у складу са потребама становништва и корисника 
комерцијалних садржаја 

• утврђивање потреба за јавним службама и комплексима у складу са планираним 
бројем становника и условима надлежних институција 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове је донео Решење о неприступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину предметног Плана, под бројем IX-03 
бр.350.14-31/19 на основу Мишљења Секретаријата за заштиту животне средине V-04 број: 
501.3-168/2018. од 25.01.2019. године о неприступању изради стратешке процене утицаја на 
животну средину 
 
5.1  Заштита културног наслеђа  
 
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, нити добра под 
претходном заштитом. У границама обухвата Плана нема евидентираних археолошких 
локалитета или појединачних археолошких налаза.  
 
У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи и Закона о културним добрима 
(„Службени гласник РС“ бр.71/94), током израде планског документа биће остварена 
сарадња са надлежном службом заштите споменика културе 
 

 
6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
Циљ израде Плана је редефинисање правила уређења и грађења у складу са потенцијалом 
локације и другим условљеностима. Кроз израду Плана преиспитаће се могућност повећања 
урбанистичких параметара, повећање спратности и однос стамбеног и пословног 
простотора, уз промену намене, односно зоне са истим правилима грађења, у складу са већ 
изграђеним објектима у окружењу.  
 
 
7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 
 

7.1. Планирана претежна намена површина 
 

Предложене планиране намене површина су: 
 
Површине јавне намене: 

• саобраћајне површине – мрежа саобраћајница 
 

Површине осталих намена: 

• мешовити градски центри – зона мешовитих градских центара у зони ниске 
спратности (М6) 

Предложене планиране намене површина приказане су на графичком прилогу бр.3: 
"Предлог планиране намене површина" Р 1 :1000. 
 

7.1.1.  Површине јавне намене 
  
Планиране површине за објекте и комплексе јавних служби 
У граници плана нема планираних површина за објекте и комплексе јавних служби. 
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Образовне и предшколске установе  

За укупно планирани број од око 412 становника, од чега постојећих 185, потребно је у 
оквирима јединствених гравитационих подручја, у оквиру и ван обухвата Плана, обезбедити 
потребне капацитете за: око 28 до  30 деце предшколског узраста, 40 деце основношколског 
узраста.  

У обухвату плана нема објеката за смештај предшколске и школске деце. Постојећи 
становници са територије плана користе капацитете установа у окружењу. 

У непосредном окружењу постоје две предшколске установе 
 
Постојеће предшколске установе у окружењу 

Бр. Назив установе Адреса 
БРГП 
обј. 
(m2) 

Површина 
парцеле 

(m2) 

Грађевински 
капацитет 

Број 
деце 

П. (m
2
) 

комплекса 
по детету 

1 Звездана прашина 
Неде 
Спасојевић 14 

1868 6138 252 604 10.16 

2 Бамби Земунска 3б 1453 3592 126 244 14.72 

 
У непосредном окружења постоје три основна школе, ОШ „Милан Ракић“, Војвођанска 62;  
„ОШ Јован Стерија Поповић“,Војвођанска 61 и ОШ Драган Лукић, Неде Спасојевић 6. 

У фази израде Нацрта Плана ће бити детаљно преиспитани капацитети објеката образовних 
установа у окружењу.  

Тачна локација, површина и капацитет објеката и комплекса јавних служби биће дефинисани 
у току израде Нацрта плана у сарадњи са надлежним институцијама. 

 
Планиране саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом 
 
Концепт уличне мреже заснива се на ПГР-у Београда и осталој планској документацији. 
Према ПГР-у Београда, Улица бежанијских илегалаца, са југоисточне стране Плана, је у 
рангу улице другог реда, док Улица Рашка Димитријевића остаје део секундарне мреже. 
 
Улице Рашка Димитријевића се задржава са постојећим елементима попречног профила и у 
постојећој регулацији (катастарска парцела јавне саобраћајнице), као двосмерна улица са 
коловозом ширине 6,0m, са северне стране паркинг местима за управно паркирање у 
ширини 5,0m и тротоаром ширине 2,5m, а са јужне стране тротоаром ширине од 4,7 до 5,2m 
(ширина тротоара је променљива због променљиве ширине катастарске парцеле).  
Улица Бежанијских илегалаца се задржава у постојећој регулација (катастарска парцела) и 
са постојећим елементима попречног профила, као једносмерна улица укупне ширине 5,0m, 
од чега је коловоз ширине 3,5m и тротоар са јужне стране ширине 1,5m. 
Планира се саобраћајно повезивање слепог краја Улице Рашка Димитријевића са Улицом 
Бежанијских илегалаца. Наставак Улице Рашка Димитријевића ка Улици Бежанијских 
илегалаца  се планира са двосмерним коловозом ширине 6,0m, тротоаром ширине 2,5m до 
планираних садржаја и паркинг местима за управно паркирање (20пм) са западне стране. 
Такође, се паркинг са северне стране Улице Рашка Димитријевића продужава за око 7пм. 
Планира се да се тротоар Улице Рашка Димитријевића повеже са тротоаром у Улици 
Недељка Гвозденовића код постојећег аутобуског стајалишта. За онемогућавање приступа 
возилима на тротоар планира се постављање одговарајућих препрека (стубића, 
жардињера,...) 
Улица Бежанијских илегалаца се задржава у постојећој регулација (катастарска парцела 
јавне саобраћајнице) и са постојећим елементима попречног профила. 
Због бољег саобраћајног приступа постојећим објектима отвореног блока са источне стране 
предметног простора, и планираним садржајима на кп 1817, планира се проширење дела 
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Улице Бежанијских илегалаца на источну страну (до отвореног блока), тј. планира се 
двосмерна улица са коловозом ширине 6,0m и обостраним тротоарима ширине 1,5m. 
Дуж кп 1817 планира се пешачка веза између улице Бежанијских илегалаца и Улице Рашка 
Димитријевића тротоаром ширине 2,0m са рампом за инвалиде и задржавањем постојећег 
степеништа између интерне колско-пешачке улице и тротоара ул. Недељка Гвозденовића. 
Развој јавног градског превоза путника овог простора, 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 ПГР-а Београд. 
 
Водоводна мрежа и објекти 
 
По потреби планирати водоводну уличну мрежу и повезати је са постојећом у прстенасту 
мрежу. Трасе планиране водоводне мреже се налазе у јавним површинама у складу са 
саобраћајним решењем. 
 
Минимални пречник планиране дистрибутивне мреже је Ø150mm. 
 
Прикључење планираних корисника биће дефинисано у току израде Нацрта плана.  
   
Канализациона мрежа и објекти 
 
По потреби планирати секундарну канализациону мрежу и повезати је са постојећом. Трасе 
планиране секундарне канализационе мреже се налазе у јавним површинама у складу са 
саобраћајним решењем. 
 
Минимални пречник планиране канализације  за атмосферску канализацију је АКØ300 а за 
канализацију употребљених вода је ФКØ250. 
 
Прикључење планираних корисника биће дефинисано у току израде Нацрта плана.  
 

Електроенергетска мрежа и објекти 
 
Напајање планираних потрошача биће оријентисано на постојећу или планирану 
електроенергетску мрежу односно трафостаницу, што ће се дефинисати у току израде 
Нацрта плана.  
 

Телекомуникациона мрежа и објекти 
 
У циљу једноставнијег решавања потреба за новим прикључцима као и преласка на нове 
технологије потребно је предвидети приступ  свим постојећим и планираним  објектима  
путем ТК канализације. 
Прикључење планираних телекомуникационих корисника биће дефинисано у току израде 
Нацрта плана.  
 

Планиране зелене површине 
У обухвату Плана нису планиране јавне зелене површине. 
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7.1.2. Површине остале намене 
 
Планиране површине за мешовите градске центре 
 
Површина планирана за мешовите градске центре у оквиру границе Плана износи око 
0,81ha. 
 
Планирa се зона мешовитих градских центара у зони ниске спратности  (М6). Мешовити 
градски центри подразумевају комбинацију комерцијалних садржаја са становањем у односу 
становање : пословање 0 - 80% : 20% - 100% 
У складу са специфичном ситуацијом на терену, на већем делу подручја обухваћеног 
Планом, задржавају се објекти у којима се комерцијални садржаји налазе у посебним 
објектима на грађевинској парцели. У приземљу новопланираних објеката, обавезни су 
комерцијални садржаји. 
 
Планирани урбанистички параметри у зони М6: 
 
• индекс заузетости парцеле ("З") је 60%  
• индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15%; 

• висина објеката: максимална висина венца објекта је 13,0 m, а висина слемена 16 m, што 
дефинише оријентациону планирану спратност П+2+Пк/Пс. 

• 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 подземних објеката) износи 15%. 

 
 

7.2. Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране БРГП 
 

 НАМЕНА ПОВРШИНА 
постојеће (ha) 
(оријентационо)    

(%)  

укупно 

планирано (ha) 
(оријентационо) 

(%)  

површине јавнe наменe 

мрежа саобраћајница 0,68 45,30 0,70 46,35 

укупно јавнe наменe 0,68 45,30 0,70 46,35 

површине осталих намена 

становање 0,27 17,7 /   

становање са делатностима 0,56 37,00 /   

мешовите намене /   0,81 53,65 

укупно остале намене 0,83 54,70 0,81 53,65 

УКУПНО У ОБУХВАТУ ПЛАНА 1,51 100,00 1,51 100,00 

Табела 1 - Табела биланса површина предложених намена (оријентационо)  
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Остварени капацитети 

ПОСТОЈЕћЕ 
(оријентационо) 

УКУПНО ПЛАНИРАНО 
(пост.+ново) 

(оријентационо) 

Укупна површина Плана 1.51 hа 1.51hа 

Нето површина блокова* 0.83 hа 0.81hа 

Површине јавне намене 

БРГП саобраћајних комплекса 0.68m
2
 0.70m

2
 

Укупно површине јавне намене  0.68 m
2
 0.70m

2
 

Површине осталих намена 

БРГП становања 4556 m
2
 m

2
 

БРГП делатности (комерцијални садржаји) 1843 m
2
 

БРГП мешовитих градских центара (зона М6) / 

  станов.9245 m
2
 

комерцијалних садржаја 
2970m

2
 

Укупно површине осталих намена 6399 m
2
 12215 m

2
 

УКУПНА БРГП 6399 m
2
 12215 m

2
 

Број станова 57 142 

Број становника 185 412 

Број запослених  14 37 

Просечан индекс изграђености**  0.77 1.5 

Густина становања ***  223 508 

Табела 2 - Упоредни приказ укупних постојећих и планираних капацитета - оријентационо 
 

  
капацитети инфраструктуре 

(оријентационо) 

апроксимативна једновремена снага Pj=Рј за 116 стан + 216кW 

планирани вид грејања даљинско грејање 

број телефонских прикључака тф = 140 

средња дневна потрошња воде Q ср.дн. = 1.59l/s 

  Q пожарни =10l/s 

Табела 3 - Табела процењених укупних капацитета инфраструктуре – оријентационо 
 

У фази Нацрта плана прецизно ће се одредити биланси планираних површина, 
урбанистички параметри на нивоу парцеле као и планирани капацитети изградње. 
 

8. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА 

КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 

Очекивани ефекти планирања су: 
• Заокруживање просторно-функционалне и обликовне трансформације 
• Урбо-економска обнова, реконструкција и трансформација предметног подручја  
• Унапређење стања животне средине кроз заштиту квалитетног зеленила у оквиру 

окућница 
• Рационалније коришћење природних ресурса и смањење негативних утицаја на 

животну средину применом енергетски ефикасне изградње 
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Саставни део Елабората за рани јавни увид су и: 
 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ  

 
1. ШИРА СИТУАЦИЈА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА     
2. ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА  Р 1: 1000 
3. ПРЕДЛОГ ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА Р 1: 1000 
 

 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

• Регистрација предузећа 
• Лиценца и Изјава одговорног урбанисте 
• Одлука о изради Плана детаљне регулације дела блока између улица Рашка 

Димитријевића и Бежанијских илегалаца, градска општина Нови Београд ("Службени 
лист града Београда", бр. 63/19) 

• Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину 
• Извод из ПГР Београда     
• Подаци о постојећој планској документацији 
• Анализа доступности јавних простора  
• Орјентациони приказ физичке структуре 
 


