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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ЗА ДЕО БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА  

БАНАТСКЕ, СОМБОРСКЕ И САОБРАЋАЈНИЦЕ Т6 
 

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН 

 
- Елаборат за рани јавни увид – 

 

 

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 
1. УВОД 
 
Изради Плана детаљне регулације за део блока између улица Банатске, Сомборске и 
саобраћајнице Т6, градска општина Земун (у даљем тексту: План) приступило се на основу 
Одлуке о изради Плана детаљне регулације за део блока између улица Банатске, Сомборске 
и саобраћајнице Т6, градска општина Земун ("Службени лист града Београда", бр. 56/18) (у 
даљем тексту: Одлука) коју је Скупштина града Београда донела на седници одржаној 
26.06.2018., а на иницијативу компаније "Нафтна индустрија Србије" а.д. Нови Сад   којом се 
предлаже промена намене дела земљишта и редефинисање правила за изградњу дела 
простора у обухвату предложене границе Плана, у оквиру кога се планира реализација 
станице за снабдевање горивом.  
 
 
2. ОБУХВАТ ПЛАНА 
 
У складу са Одлуком обухваћен је део територије градске општине Земун између улица: 
Банатске, Сомборске и саобраћајнице Т6.  
 
Површина обухваћена Планом износи око 18,31 ha.  
 
Коначна граница утврдиће се у фази израде и верификације Нацрта плана. 
 
За израду елабората за рани јавни увид коришћен je орто-фото снимак. 
  
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 1:2500. 
 
 
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: ПГР Београда). 
 
Према ПГР Београда предметна локација се налази у оквиру целине VII центар Земуна, 
Горњи град, Велико ратно острво, у површинама намењеним за: 
 

површине јавне намене:  
 

- објекте и комплексе јавних служби , 
- површине за инфраструктурне објекте и комплексе. 
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површине осталих намена: 
- становање.  

 
 

 
Слика 1: извод из ПГР Београда – „Планирана намена површина“ 

 
Извод из ПГР Београда je саставни део документације овог Елабората. 
 
 
3.1. Планске условљености из планова генералне регулације 
 
Поред ПГР Београда плански основ за израду Плана садржан је и у Плану генералне 
регулације мреже станица за снабдевање горивом („Службени лист града Београда“, 
бр.34/09), у даљем тексту: ПГР мреже ССГ. 
У Урбанистичком заводу Београда ЈУП, 2016.године, на основу ПГР мреже ССГ за планирану 
станицу за снабдевање горивом урађено је Вредновање микролокације за изградњу станице 
за снабдевање горивом (ССГ) на катастарској парцели 10201/1 К.О. Земун којим је 
закључено: „предметна локација се може сматрати условно повољном за изградњу станице 
за снабдевање горивом, у зависности од типа станице и микролокације.“ 
 
Извод из ПГР мреже ССГ и наведено Вредновање микролокације за изградњу станице за 
снабдевање горивом (ССГ) на катастарској парцели 10201/1 К.О. Земун  су 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: 
 
У контактном подручју на снази су планови: 
 

- западно од обухвата подручја: План детаљне регулације дела магистралне 
саобраћајнице Т6, од новог новосадског пута до Улице цара Душана у Земуну 
(„Службени лист града Београда“, бр.04/09), који утиче на стање планирања обзиром 
да је због утицаја саобраћајнице Т6 потребно планирати заштитни појас ширине 50m; 

- јужно од обухвата подручја: План детаљне регулације за подручје између: 
Саобраћајнице Т6, Угриновачке и Барањске улице, градска општина Земун 
(„Службени лист града Београда“, бр.115/16), који не упиче на урбанистичко решење 
предметног Плана; 

- источно од обухвата подручја: План детаљне регулације за блок између улица: цара 
Душана, Филипа Вишњића, Задужбинске, Мостарске и Шумадијске, градска општина 
Земун („Службени лист града Београда“, бр.37/13) који не утиче на урбанистичко 
решење предметног Плана; 

 
као и Одлука о изради плана 
 
- северној од обухвата подручја: Одлука о изради плана детаљне регулације за 

комерцијалну зону између Саобраћајнице Т6 и Улица цара Душана и Банатске, 
градска општина Земун („Службени лист града Београда“, бр.79/15) који утиче на 
саобраћајно решење предметног Плана. 

 
Границе наведених важећих урбанистичких планова и донетих Одлука су саставни део 
документације овог Елабората. 
 
 
4.2. Постојеће коришћење земљишта 
 
Површине јавних намена су:  

- површине за објекте и комплексе јавних службе. 
 

Површине осталих намена су:  
- површине за становање. 

 
Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр.2: "Постојеће 
коришћење земљишта" Р 1:1000. 
 
 

Површине за становање 
 
Према типологији заступљено је претежно вишепородично становање, отворени блок. 
На заједничкој катастарској парцели изграђени су слободностојећи објекти који су у 
постојећем стању, претежно надзидани, спратности П+1 до П+2+Пк, као и приземни 
помоћни објекти (појединачне гараже). 
Објекти су средњег и доброг бонитета. 
Евидентан је дефицит паркинг места. 
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Слика 1: вишепородично становање у отвореном блоку     Слика 2: вишепородично становање у отвореном блоку 
 

 
 

 

 

 

Слика 3: вишепородично становање у отвореном блоку     Слика 4: вишепородично становање у отвореном блоку 
 

 
Породично становање је евидентирано у мањем обиму у северном делу обухвата Плана. 
Објекти су претежно доброг бонитета спратности П до П+1+Пк. 
 

 

 

 
Слика 5: породично становање                                          Слика 6: породично становање  
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Зелене површине 
 
У оквиру границе Плана, доминирају различите врсте дрвећа, шибља и осталог нижег 
растиња.  
Постојећи шумарци и групе дрвећа присутни су на више локација, фрагментарно су 
распоређени са разнородним врстама дрвећа, шибља, полеглим врстама жбуња и осталим 
самониклим растињем. Поједине парцеле, омеђaне су живицама од шибља и нижег дрвећа, 
понегде и са високим примерцима лишћара. 
Блоковско зеленило доброг је квалитета са развијеним, прераслим примерцима дрвећа и 
шибља уз претежно неодржаване травњаке. 
 
 
Објекти и комплекси јавних служби 
 
У обухвату Плана налази се комплекс Института за примену нуклеарне енергије „ИНЕП“, чија 
је делатност: природне науке, биологија, хемија, физика, биохемија, ветерина. 
Објекти у комплексу су доброг бонитета, максималне спратности П+2.  
 

 
Слика 7: Институт за примену нуклеарне енергије „ИНЕП“ 
 
 
У граници Плана налази се и Институт за заштиту биља и животне средине. 
У комплексу су објекти средњег бонитета максималне спратности П+1.  
 

  
Слика 8: Институт за заштиту биља и животне средине 
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У обухвату Плана нема евидентираних постојећих објеката примарне здравствене заштите, а 
у ширем окружењу предметног Плана евидентиран је објекат примарне здравствене заштите 
– Централни објекат Дома здравља Земун, Рада Кончара бр.46. 
 
 
4.3. Постојеће саобраћајне површине  
 
Границу Плана, на западној страни тангира Саобраћајница Т6 (у рангу магистрале), а на 
источној страни Банатска улица, у рангу улице другог реда. 
 
У оквиру границе Плана није формирана улична мрежа. 
 
У постојећем стању предметна локација је опслужена линијама аутобуског подсистема ЈГПП-
а које саобраћају улицама: Банатском, Цара Душана и Батајнички друм. 
 
Паркирање возила обавља се на припадајућим парцелама, на отвореним паркинг 
површинама, уз саобраћајнице секундарне уличне мреже, као и на свим расположивим 
површинама.  
 
 
4.4. Постојеће површине за инфраструктурне објекте и комплексе  

 
Водоводна мрежа и објекти 
 
Предметна локација по свом висинском положају припада првој висинској зони снабдевања 
водом града Београда. Снабдевање водом предметне територије, а и шире просторне целине 
чине постојећи примарни водовод Ø1000 mm који је изграђен у Угриновачкој улици и 
магистрални Ø300 mm дуж улице Милице Шуваковић. У оквиру граница плана изграђена је 
секундарна водоводна мрежа.  
 
 
Канализациона мрежа и објекти 
 

Предметна локација припада територији Централног градског канализационог система, делу 
на коме је заснован сепарациони систем каналисања атмосферских и употребљених вода. 
Крајњи реципијент кишних вода је река Дунав. На предметној локацији није изграђена 
фекална канализациона мрежа. 
Изграђена је атмосферска канализација и то у улици Милице Шуваковић ААЦ600 и ААЦ300,  
у Банатској улици атмосферски колектор АБ220/194, атмосферска канализација АБ250 и 
АБ300, преко локације изграђен је атмосферски колектор АБ260/236.   
 

 
Електроенергетска мрежа и објекти 
 
За потребе напајања постојећих потрошача електричном енергијом изграђен је мањи број 
ТС 10/0,4 kV са одговарајућом мрежом водова 10 kV и 1 kV. Мрежа постојећих 
електроенергетских водова изграђена је подземно и надземно. 
 
 
Телекомуникациона мрежа и објекти 

 
Предметно подручје припада кабловском подручју аутоматске телефонске централе (АТЦ) 
"Земун". 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. 
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Топловодна мрежа и објекти 
 
На предметном подручју, у коридору Банатске улице, изграђен је магистрални топловод  DN 
350. 
 
 

Гасоводна мрежа и објекти 
 
У оквиру границе обухвата нема изведене гасоводне мреже и објеката.  
 
 
4.5. Стање животне средине 
 
Стање животне средине на посматраном подручју је одређено природним карактеристикама, 
антропогеним чиниоцима и утицајима који потичу од постојећих намена.  
У границама Плана се не налазе мерна места за праћење и контролу квалитета животне 
средине, па су за подручје Плана приказани подаци о вредностима одређених параметара 
чинилаца животне средине, који су добијени на основу континуираних мерења са најближих 
мерних места. 
 
Обухваћени простор је, у делу према магистрали T-6, оптерећен великом фреквенцијом 
саобраћаја, те на квалитет животне средине овог простора, односно квалитет ваздуха, 
значајан утицај имају емисије специфичних загађујућих материја пореклом од моторних 
возила, као и бука од саобраћаја. Друмски саобраћај извор је емитовања угљен-моноксида 
(СО), сумпор-диоксида (SO2), оксида азота (NOx) и чврстих честица.  
 
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). Највиши дозвољени ниво буке је одређен за сваку 
намену у простору и као такав представља параметар на основу кога се усклађују намене. 
Контрола нивоа комуналне буке врши се на 30 мерних места, а најближа мерна места су 
"Главна 28" и "Угриновачка 147". Вредности измерене на тим мерним местима прелазе 
дозвољене вредности, и то око 12dBA у дневном и до 17 dBA ноћном термину. С обзиром на 
интензиван саобраћај на предметном подручју, посебно присутност теретног, може се 
очекивати да су нивои буке виши него на приказаним мерним местима.  
 
Програм испитивања загађења земљишта на територији Београда у 2010.години, обухватио 
је локације у близини прометних саобраћајница. Резултати спроведеног испитивања су 
показала да је у земљишту поред саобраћајница повећан садржај никла, што је у вези са 
специфичним геохемијским саставом површинских слојева тла, бакра и индекса 
угљоводоника С10-С40. Повећане вредности индекса угљоводоника и бакра се могу довести 
у везу са утицајем моторних возила. 
Такође на појединим локацијама на којима су вршена мерења константоване су повећане 
концетрације појединих метала  (бакра, цинка, олова, кадмијума) као и повећане вредности 
органских полутаната. 
 

Секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове је донео Решење о приступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину за предметни план (IX-03 бр. 350.14-
20/2018, дана 13.06.2018.године). 
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4.6. Инжењерскогеолошки услови 
 
Простор Плана припада Земунској лесној заравни са апсолутним котама терена од 87-95мнв.  
Геолошку грађу терена истражног простора чине лесне наслаге које се налазе у 
надизданској и изданској зони (лесоиди). Рецентне творевине, представљене различитим 
врстама насутог тла, налазе се на површини терена, а резултат су антропогене делатности 
на овом делу територије Земуна. 
Ниво подземне воде је констатован у четвртом лесном хоризонту, односно у погребеној 
земљи која је покров четвртом лесном хоризонту. Осциловање између изданске и 
надизданске зоне је у висини око 2m и у директној је вези са годишњим добом и водостајем 
Дунава. На теренима као што је Земунски лесни плато утицај атмосферских вода је врло 
значајан са аспекта расквашавања тла у условима допунског оптерећења од објекта и 
склоности материјала да под наведеним околностима изгуби структурну чврстоћу и изазове 
нагла слегања објекта. 
Простори лесне заравни изложени су деловању савремених геолошких процеса суфозије и 
слегања тла. Суфозија се јавља услед лаке растворљивости карбонатног везива, слабе 
отпорности средине на дејство воде и испирања ситних честица. За последицу има слегање 
терена и формирање тзв. “лесних вртача”. 
Слегање лесног тла је процес коме је изложен насељени део лесне заравни. До њега долази 
најчешће због преоптерећења тла (прекорачења дозвољене носивости) или промене 
влажности услед накнадног провлажавања. Процес се знатно интензивира неконтролисаним 
влажењем тла у области темеља. Провлажавањем долази до измене структуре, односно 
порозности и хемијских процеса. Процеси слегања (нарочито неједнаких) често су појачани 
присуством плитких бунара, септичких јама и сл. Ово се може умањити или потпуно 
елиминисати адекватном урбанизацијом, одговарајућим начином темељења објеката, (уз 
уважавање специфичних инжењерскогеолошких особености леса) и потпуном комуналном 
опремљеношћу простора.  
 
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 10m и стабилне терене. 
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 извршити 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 
 
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:  
 

- При позиционирању будућих намена неопходно је испоштовати минимална растојања 
прописана за станице за снабдевање горивом и удаљења за изворе опасности 
станице; 

- Утицај магистрале Т-6 - за магистралне саобраћајнице и обилазнице у рубним 
подручјима града, у појасу ширине по 50 m са обе стране пута, због повећане буке и 
загађивања земљишта није дозвољена изградња стамбених, пословних и помоћних 
објеката. 
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- Преко локације пролази атмосферски колектор АБ260/236, за потребе одржавања, 
изнад колектора формирати сервисну саобраћајницу мин 3,5m како би се у сваком 
тренутку обезбедио неометан приступ возилима ЈКП БВК за потребе текућег 
одржавања као и у случају акцидента. 

 
 
6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 

 
Општи циљ израде Плана је стварање планских могућности за реализацију планираних 
садржаја кроз дефинисање јавних и осталих намена као и правила уређења и грађења за 
планиране намене, формирање грађевинских парцела јавне намене као и грађевинске 
парцеле ССГ. 
 
 
7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 
 
7.1. Планирана претежна намена површина 
 
Предложене планиране намене површина су: 
 
Површине јавне намене: 

- површине за објекте и комплексе јавних служби, 
- саобраћајне површине, 

 
Површине осталих намена: 

- површине за становање, 
- површине за комерцијалне садржаје. 

 
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 
 
Објекти и комплекси јавних служби као што су предшколске установе, основне школе, 
установе основне и примарне социјалне и здравствене заштите, представљају социјалну 
инфраструктуру које могу бити планиране као пратећи садржаји у оквиру зоне за становање. 
С тим у вези, тачна локација, површина и капацитет објеката и комплекса јавних служби 
биће дефинисани у току израде Нацрта плана у сарадњи са надлежним институцијама.  
 
Објекти и комплекси јавних служби као што су високошколске установе, специјализована 
здравствена заштита, установе социјалне заштите и установе државне, градске и општинске 
управе планирају се у делу блока 1 као и у блоковима 2 и 3. 
 
основна намена 

површина 

• објекти и комплекси јавних служби (високошколске установе, 
специјализована здравствена заштита, установе социјалне заштите, 
установе државне, градске и општинске управе) 

• тачне локације појединачних јавних служби биће дефинисане у току 
израде Нацрта плана у сарадњи са надлежним институцијама 

индекс заузетости 

парцеле  

• индекс заузетости на парцели је 25% 

висина објекта • максимална висина венца објекта је 16.0 што дефинише 
оријентациону планирану спратност П+3 

услови за слободне и 

зелене површине 

• минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом 
(без подземних објеката и/или делова подземних објеката) износи 
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15% 

решење паркирања • паркирање решити у оквиру парцеле  

минимални степен 
опремљености 

комуналном 
инфраструктуром  

• објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, 
електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну или 
гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије 

 
Предложени урбанистички параметри су дати орјентационо. У зависности од специфичних 
захтева појединачних јавних служби они ће бити дефинисани у току израде Нацрта.  
 
 
Планиране саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом 
 

Саобраћајне површине 
 
Концепт уличне мреже заснива се на ПГР Београда према коме се саобраћајница Т6 која 
тангира границу Плана на западној страни, остаје у рангу магистрале, док Банатска улица 
која предметни простор тангира на источној страни остаје улица другог реда. 
 
Остале улице унутар предметног подручја остају део секундарне уличне мреже и служе за 
приступ конкретним садржајима. 
 
Коначни елементи ситуационог, нивелационог и регулационог плана саобраћајних површина 
у оквиру границе Плана, дефинисаће се у току израде Нацрта плана. 
У оквиру регулација секундарне саобраћајне мреже, планираће се бициклистичке стазе. 
 
Развој јавног градског превоза путника овог простора планираће се у складу са развојним 
плановима Секретаријата за јавни превоз. 
 
За планиране садржаје обезбедити потребан број паркинг места у оквиру припадајуће 
парцеле на основу важећих норматива.  

 
 

Водоводна мрежа и објекти 
 

Око магистралних и примарних цевовода потребно је обезбедити заштитни појас 
минималних димензија са сваке стране цевовода рачунато од спољне ивице цеви, а који у 
зависности од димезија цевовода износи:  

- за пречнике од Ø300 mm-Ø500 mm          -3.00 m, 
- за пречнике преко Ø500 mm                   -5.00 m. 

У овом појасу није дозвољена изградња било каквих објеката, постављање високог растиња, 
складиштење грађевинског материјала и прелажење тешке механизације, како у току 
изградње тако и у време експлоатације. У урбанизованом делу града, изузетно најмања 
ширина овог појаса мора бити 4.00 m.  
 
За уредно снабдевање водом корисника у границама Плана потребно је: 

- постојећу водоводну мрежу нестандарних димензија реконтруисати у складу са важећим 
стандардима и прописима Београдског водовода, 

- постојећу водоводну мрежу ускладити са саобраћајним решењем и планираним 
наменама и по потреби локално је изместити у јавну површину, 

- планирати изградњу водоводне мреже за потребе нових корисника минималних 
димензија ∅150 mm. 
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Канализациона мрежа и објекти 
 
Сакупљене кишне воде са подручја предметног Плана сакупити системом цевне 
канализације и усмерити их ка постојећим колекторима, који се пружају све до излива у реку 
Дунав. За дефинисање концепције и начина одвођења атмосферских и употребљених вода 
са подручја предметног Плана, потребно је израдити одговарајућу техничку документацију, у 
којој је неопходно сагледати шире подручје. 
 
За уредно одвођење употребљених и атмосферских вода у границама Плана потребно је: 

- постојећу канализациону мрежу нестандарних димензија реконтруисати у складу са 
важећим стандардима и прописима Београдске канализације, 

- постојећој канализационој мрежи која остаје у функцији градског система, мора се 
обезбедити приступ возилима надлежне комуналне куће у сваком тренутку за потребе 
текућег одржавања, на местима шатхова не смеју се планирати паркиг места, 

- постојећу канализациону мрежу ускладити са саобраћајним решењем и планираним 
наменама и по потреби локално је изместити у јавну површину, 

- планирати изградњу канализационе мреже за потребе нових корисника, минимални 
пречници градске канализације сепарационог система су Ø300 mm за атмосферску 
канализацију и Ø250 mm за канализацију употребљених вода. 

 
 
Електроенергетска мрежа и објекти 
 
Напајање планираних потрошача биће оријентисано на постојећу или планирану 
електроенергетску мрежу односно трафостаницу, што ће се дефинисати кроз даљу сарадњу 
са "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈОМ" 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 кроз даљу 
сарадњу са Предузећем за телекомуникације "Телеком Србија" у току израде Нацрта плана.  
 
 
Топловодна мрежа и објекти 
 
Планирати топлификацију предметног обухвата из правца постојећег топловода DN 350, 
изведеног дуж Банатске улице. 
 
Прикључење на даљински систем грејања могуће је и из правца саобараћајнице Т-6, дуж 
које је Планом детаљне регулације дела магистралне саобраћајнице Т-6 од Новог 
новосадског пута до Улице цара Душана у Земуну ("Службени лист града Београда" број 
4/09) планирана изградња топловодне мреже, а такође и са јужне стране где је дуж 
Сомборске улице Планом детаљне регулације за подручје између Саобраћајнице Т-6, 
Угриновачке и Барањске улице ("Службени лист града Београда" број 37/13) дефинисана 
изградња топловодне мреже. 
 
 
Гасоводна мрежа и објекти 
 
Гасификовати предметни обухват изградњом гасоводне мреже која ће се наставити на 
планирану гасоводну мрежу дефинисану плановима у контактном подручју: Планом детаљне 
регулације дела магистралне саобраћајнице Т-6 од Новог новосадског пута до Улице цара 
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Душана у Земуну ("Службени лист града Београда" број 4/09) , Планом детаљне регулације 
за подручје између Саобраћајнице Т-6, Угриновачке и Барањске улице ("Службени лист 
града Београда" број 37/13) и Планом детаљне регулације комплекса станице за снабдевање 
горивом у Банатској улици ("Службени лист града Београда" број 89/16). Гасоводна мрежа 
снабдеваће се гасом из МРС „Прегревица” која је дефинисана Планом детаљне регулације 
простора између улица: Цара Душана, саобраћајнице Т-6, лесног одсека Дунава, Земунског 
гробља у границе регулационог Плана Старог језгра Земуна ("Службени лист града 
Београда" број 52/14). 
 
 
7.1.2. Површине остале намене 
 
Планиране површине за становање 
 
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  У ЗОНИ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА 

У ПОСТОЈЕЋИМ ОРГАНИЗОВАНИМ НАСЕЉИМА - ОТВОРЕНИ 

БЛОК  (С9) 

основна намена 
површина 

• вишепородично становање  

компатибилност намене • са вишепородичним становањем су компатибилни комерцијални 
садржаји из области трговине, администрације и услужних 
делатности које не угрожавају животну средину и не стварају 
буку  

изградња нових 

објеката 

• Није дозвољена изградња нових објеката 

број објеката на 

парцели  

• постојећа организација простора са више објеката на парцели се 
задржава 

индекс заузетости 

парцеле 

• постојећи 

висина објекта • максимална висина венца објекта је 10.0 m (максимална висина 
слемена објекта је 13.5 m), што дефинише оријентациону 
планирану спратност до П+2 

услови за интервенције 
на постојећим 

објектима 
 

• уколико је објекат ниже спратности од максимално дефинисане 
дозвољена је доградња последње постојеће етаже стамбених 
објеката у циљу проширење постојећих станова, без формирања 
нових стамбених јединица  

услови за слободне и 
зелене површине 

• минимални проценат зелених површина у директном контакту са 
тлом (без подземних објеката и/или делова подземних објеката)  
износи 30% 

решавање паркирања • дефицит паркинг простора решити на отвореном паркинг 
простору у оквиру блока 

минимални степен 
опремљености 

комуналном 
инфраструктуром 

• објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону 
мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, 
топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор 
енергије 

 

 
Планиране комерцијалне зоне и градски центри 
 
Комерцијални садржаји 
 
Планира се површина за комерцијалне садржаје око 0,32ha, у зони пратећих комерцијалних 
садржаја (К4). 
 
основна намена 
површина 

• станица за снабдевање горивом  

• тип станице – ванградска  

• У комплексу ССГ планира се пратећа опрема: надстрешница и 
лантерна, подземни резервоари, аутомати за истакање горива, 
аутомат за ваздух и воду, истакачко-претакачки шахт, итд. 
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компатибилни садржаји У оквиру комплекса ССГ дозвољени су пратећи садржаји, као што су:  
• сервисни (вулканизер, аутомеханичар, аутоелектричар, шлеп 

служба) 
• аутотрговина (аутоделови, аутокозметика),  
• делатности/услуге (аутоперионица, трговина на мало, простор за 

канцеларијско пословање, угоститељство (ресторан, кафе), 
инфопункт, rent-a-car, турист биро, банкарске /поштанске услуге, 
магацин, тоалети и сл.),  

индекс заузетости 
парцеле  

• максимални индекс заузетости парцеле је 40%      

висина објекта • максимална висина венца објекта је 8.0 што дефинише 
оријентациону планирану спратност П+1 

услови за слободне и 
зелене површине 

• минимални проценат зелених површина у директном контакту са 
тлом (без подземних објеката и/или делова подземних објеката) 
износи 15% 

решење паркирања • паркирање решити на парцели на отвореном паркинг месту у 
оквиру парцеле  

минимални степен 
опремљености 
комуналном 

инфраструктуром  

• објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону 
мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, 
топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор 
енергије 

 
 
7.3. Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране БРГП 
 
 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
постојеће 

(ha) 
% 

планирано 

(ha) 
% 

површине за становање 2,15 11,7 3,15 17,2 

површине комерцијалних садржаја - - - - - - 0,32 1,7 

површине за објекте и комплексе јавних служби 16,2 88,3 13,15 71,7 

саобраћајне површине - - - - - - 1,73 9,4 

УКУПНО 18,35 100 18,35 100 
Табела биланса предложених намена површина (оријентационо) 

 

 
ПОСТОЈЕћЕ 

(оријентационо) 

ПЛАНИРАНО 

(укупно=постојеће+ново) 
(оријентационо) 

површина Плана 18,35 hа 18,35 hа 

БРГП становања 14.063m2 13.929m2 

БРГП комерцијалних садржаја --- 2.572 m2 

БРГП објеката јавних служби  8.499 m2 131.479 

БРГП укупно 22.562 m2 147.980 m2 

бр. станова 235 232 

бр. становника 610 673 

Табела процењене планиране БРГП       

 

 
 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

ПЛАН ВИШЕГ РЕДА 

Намена Зона 
индекс 

заузето. 

спратност 

висина 

зеленe 
површина 

(незастрто) 

индекс 
изграђен. 

 

индекс 

заузетo. 

"С"  макс.  

спратност 

зеленe 
површина 

(незастрто) 

 
Површине за 
становање 

 
С9 

 
Постојећи 

 
П+2 
10m 

 
Постојећи 

 

- - - 

 
Постојећи 

 

- - - 

 
Постојећи 

Површине за 

комерцијалне 
садржаје 

 

К4 

 

40% 

 

П+1 
8m 

 

(15%) 

 

2,0 

 

80% 

П+2 

12,0m 

 

20% (5%) 

Табела предложених основних урбанистичких параметара и параметара ПГР-а Београда  



14 

 

 

 
 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

ПЛАН ВИШЕГ РЕДА 

Намена Зона 
индекс 
заузет.  

спратност 
/ висина  

зеленe 
незастрте  
површине 

 
индекс 
изграђ.  

 

индекс 
заузет. 

"С"  макс.  
спратност 

зеленe 
незастрте  
површине 

Површине за 
комерцијалне
садржаје 

 
К4 

 
40% 

П+1 
8m 

 
15% 

0,4 40% П+1 
8m 

15% 

 
Табела предложених основних урбанистичких параметара и параметара ПГР-а мреже ССГ  

 
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: 

• Повећање атрактивности подручја, амбијенталних вредности и стандарда становања; 
• Заокруживање просторно-функционалне и обликовне трансформације (овог дела 

града); 

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

• Опремање предметног подручја објектима комуналне, саобраћајне и социјалне 
инфраструктуре; 

• Рационалније коришћење природних ресурса и смањење негативних утицаја на 
животну средину применом енергетски ефикасне изградње. 

 
Саставни део Елабората за рани јавни увид су и: 
 
 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ  
 
1. ШИРА СИТУАЦИЈА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА    Р 1: 2500 
2. ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА  Р 1: 1000 
3. ПРЕДЛОГ ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА Р 1: 1000 
 
 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

• Одлука о изради Плана  
• Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину 
• Извод из ПГР Београда     
• Извод из ПГР мреже ССГ  
• Подаци о постојећој планској документацији 
 


