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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ ПЛАНИРАНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ЈУЖНИ 
БУЛЕВАР, СПОРТСКОГ КОМПЛЕКСА „ОБИЛИЋ“, УЛИЦА ВЕЛИМИРА ТОДОРОВИЋА И 

МЕТОХИЈСКЕ И ТРАСЕ УМП-А -  Г.О. ВРАЧАР 
 

- Елаборат за рани јавни увид - 
 

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 
1. УВОД 
 
Изради предметног Плана (у даљем тексту: План) приступило се на основу Одлуке о изради Плана 
детаљне регулације подручја између планиране саобраћајнице Jужни булевар, спортског комплекса 
„Oбилић“, Улица Велимира Тодоровића и Метохијске и трасе УМП-а, Г.О. Врачар. ("Службени лист 
града Београда", бр.44/17) (у даљем тексту: Одлука) коју је Скупштина града Београда донела на 
седници одржаној 29.06.2017.године. 
Иницијативу за израду Плана покренуло је привредно друштво "MONTEX REAL ESTATE" д.о.о. из 
Београда (Земун), Петра Кочића 4, дописом упућеним Секретаријату за урбанизам и грађевинске 
послове 28.04.2017.године. 
Повод за израду Плана је неопходна трансформација и уређење простора у складу са одредбама 
важећег Плана генералне регулације, одвајање површина јавнe и остале намене, дефинисање правила 
уређења и грађења предметног простора, саобраћајно и инфраструктурно опремање и планирање 
капацитета изградње у складу са потенцијалима и ограничењима.  
 
2. ОБУХВАТ И ПОДЛОГЕ КОРИШЋЕНЕ ЗА ИЗРАДУ ЕЛАБОРАТА ПЛАНА 
 
2.1. Обухват плана  
 
Границом Плана обухваћен је део територије градске општине Врачар. 
 
Површина обухваћена овим Планом износи око 5,82 ha. Коначна граница утврдиће се у фази израде и 
верификације Нацрта плана. 
 
Предложена граница Плана приказана је на свим графичким прилозима овог елабората. 
 
На основу сагледавања шире локације и стечених урбанистичких обавеза граница Плана је одређена:  

- Границом Плана детаљне регулације саобраћајнице Јужни булевар деоница од Милутина 
Зечевића до Војислава Илића („Службени лист Града Београда”, број 11/11), са јужне стране, 

- Оријентационом границом планиране трасе унутрашњег магистралног полупрстена, са северне 
и источне стране,  за коју је ПГРом дефинисана обавезна израда плана детаљне регулације 
којој претходи израда одговарајуће техничке документације. Граница је дата тако да се 
обухвате целе катастарске парцеле.Тачна граница плана према планираној траси УМП-а биће 
утврђена у току израде Нацрта плана.  

- Границом Измене и допуне детаљног урбанистичког плана XI и XII МЗ на територији општине 
Врачар („Службени лист Града Београда”, број 25/85), са северне стране и   

- Са западне стране обухвата део територије Измена и допуне детаљног урбанистичког плана XI 
и XII МЗ на територији општине Врачар („Службени лист Града Београда”, број 25/85),  односно 
Улицу Велимира Тодоровића. 

-  
2.2. Подлоге коришћене за израду елабората 
За израду Елабората за рани јавни увид коришћене су следеће подлоге: 
- орто-фото снимак, 
- катастарско – топографски план израђен од стране „Југопројект“, 
- копија плана водова под бр. 956-01-544/2017 издат од Републичког геодетског завода. 
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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), у даљем тексту ПГР). 

 
Према ПГР-у, предметна локација припада целини II – Булевар краља Александра, Јужни булевар, 
Звездара,  и за исту се наводи: 
"Ова целина заузима простор који се од Храма Светог Саве, Вуковог споменика и Новог гробља 
непосредно надовезује на целину I Центар Београда  обухватајући дуж Булевара краља Александра, 
Чубуру, Неимар и Црвени крст -  на делу општине Врачар, као и Стари Ђерам, Булбулдер, Славујев 
поток и Врачарско поље на делу општине Звездара.  
По традицији, начину изграђености и типологији блокова и уличне мреже, ове  урбанистичке целине 
имају нека обележја градског ткива у централном градском подручју, нарочито у важнијим улицама, 
али са доминантним учешћем становања у односу на централне садржаје.  
Уз Јужни булевар, Булевар краља Александра, Улицу Димитрија Туцовића, као и уз Улицу цара 
Николаја, који преко територије Неимара повезују традиционални центар и ободне делове града,  
планирана је већа концентрација централних активности са становањем, у типу изградње који 
афирмише булеварски карактер ових улица, са висинама објеката које одговарају сегменту 
Булевара у којем се налазе. Исто се односи и на попречну артерију простора, Улицу Максима Горког.   
За блокове у залеђу ових саобраћајница планирана је трансформација у блокове породичног 
или вишепородичног становања, према већ започетим процесима трансформације које 
треба консеквентно довршити.  
....Јужни булевар. Ова улица је градског значаја, саобраћајно и регулационо дефинисана и делимично 
изведена. Потребно је сагледати контактне блокове и могућности да се јединственим 
решењем сагледају сегменти Булевара различитог типа изграђености и повежу у целину 
препознатљивог карактера. " 
 

За део предмeтне територије, Планом генералне регулације дефинисано је спровођење кроз обавезну 
израду плана детаљне регулације, а за део спровођење непосредном применом правила грађења ПГР-
а. 

 

 

Слика 1: Извод из Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град 
Београд (целинe I-XIX) ("Службени лист града Београда", бр. 20/16 и 97/16) – „Начин спровођења плана“ са приказом 
граница плана  
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Према ПГР-у  у обухвату Плана су планиране следеће намене: 
 
површине јавне намене су:  
- површине за објекте и комплексе јавних служби – комбинована дечија установа ПУ „Луња“, 
- мрежа саобраћајница, 
- површине за инфраструктурне објекте и комплексе – ТС 110/1 кВ, Београд 36 „Обилић“ и површина 

на којој се налазила ТС 35/10кВ „Грчића Миленка“ која је у међувремену измештена.  
 

површине осталих намена су:  
- површине за становање, 
- мешовити градски центри, 
- површине за комерцијалне садржаје. 

 
 

  

Слика 2: Извод из Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град 
Београд (целинe I-XIX) ("Службени лист града Београда", бр. 20/16 и 97/16) – „Планирана намена површина“ са 
приказом граница плана. 
 

Према ПГР-у: 
– Постојећи блокови између улица: Метохијска, Томе Максимовића, Велимира Тодоровића и 

планиране трасе УМП-а, намењени су за становање, а у делу за објекте и комплексе јавних 
служби, 

– Део територије између Улице Томе Максимовића и планираних траса саобраћајнице Јужни 
булевар и УМП-а, намењен је за комерцијалне садржаје, мешовите градске центре и 
инфраструктурне објекте и комплексе, а све саобраћајнице у обухвату овог Плана планиране су 
за спровођење непосредном применом  правила грађења ПГР-а.  

– Део територије између Улице Томе Максимовића, планиране трасе саобраћајнице Јужни 
булевар и спортског комплекса "Обилић" намењена је за мешовите градске центре и спроводи 
се обавезном израдом плана детаљне регулације.  

 
Извод из Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – 
Град Београд је саставни део документације овог елабората. 
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Слика 3: Извод из Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град 
Београд (целинe I-XIX) ("Службени лист града Београда", бр. 20/16 и 97/16) – „Подручје за непосредну примену правила 
грађења“ са приказом граница плана. 
 

4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ  
 
4.1. Стечене обавезе - планови и делови планова обухваћени границом плана  
 
- Границом плана обухваћена је територија Измена и допуне детаљног урбанистичког плана XI 

и XII МЗ на територији општине Врачар („Службени лист града Београда”, број 25/85),  
односно Улица Велимира Тодоровића. 

- Такође подручје овог плана налази се у обухвату Закључка о приступању изради регулационог 
плана дела централне зоне просторна целина општине Врачар („Службени лист града 
Београда”, број 18/01),   

 
4.2. Документација од утицаја на предметни простор: 
 
- Граница предметног Плана је између осталог одређена и  границом Плана детаљне регулације 

саобраћајнице Јужни булевар деоница од Милутина Зечевића до Војислава Илића 
(„Службени лист Града Београда”, број 11/11) са јужне стране, који има значајан утицај на 
одређивање планских условљености  у простору. Посебно ће се преиспитати могућност 
повезивања постојеће и планиране секундарне уличне мреже у обухвату овог плана на 
саобраћајницу Јужни булевар и пратећу инфраструктурну мрежу. 

- Правила уређења простора у овом плану ће у значајној мери бити одређена трасом унутрашњег 
магистралног полупрстена, планираном са источне стране границе овог плана.  За трасу УМП-а, 
ПГР-ом је дефинисана обавезна израда плана детаљне регулације којој претходи израда 
одговарајуће техничке документације. У овој фази, источна граница овог плана је дата тако да се 
обухвате целе катастарске парцеле, док ће коначна граница плана,  планирана намена и 
регулациона решења према планираној траси УМП-а бити утврђена у току израде Нацрта плана.  

- Измене и допуне детаљног урбанистичког плана XI и XII МЗ на територији општине Врачар 
(„Службени лист Града Београда”, број 25/85), које тангирају територију предметног плана, од 
утицаја су за дефинисање правила за постојећу и планирану секундарну саобраћајну и 
инфраструктурну мреже у овом плану и повезивање у мрежу  околних постојећих и планираних  
саобраћајница.  
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- С обзиром да је део територије у обухвату овог плана одређен за спровођење непосредном 
применом правила грађења ПГР-а, у току израде Нацрта плана биће преиспитана евентуално 
израђена и верификована урбанистичка докуменација. 
 

Границе наведених важећих урбанистичких планова приказане су на графичком прилогу бр. 01.  
„Стечене урбанистичке обавезе на КТП-у“. 
 
4.3. Постојеће коришћење земљишта 
 
У постојећем коришћењу земљишта, у обухвату Плана издвајају се следеће намене: 
- површине за становање, 
- површине за комерцијалне садржаје, 
- површине за инфраструктурне објекте и комплексе – ТС 110/10 кВ Београд 36 „Обилић“ и 
- површине за објекте и комплексе јавних служби – Комбинована дечија установа ПУ „ЛУЊА“. 
 
Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр.03: "Постојећа намена 
површина"  
 
 

 
Слика 4: Граница планског обухвата на ортофото снимку  

 
4.3.1. Површине за становање  
 
Површине за становање су каракеристичне по различитим типовима изградње који се смењују у оквиру 
једног формираног блока (блокови: 01, 02 и 03) као последица незавршеног процеса урбанизације 
осамдесетих година, када је била предвиђена замена постојећег грађевинског фонда изградњом 
вишепородичног стамбеног комплекса који је требало да обухвати подручје између улица: Грчића 
Миленка, Војислава Илића, Томе Максимовића и спортског комплекса Обилић. 
Као последица тога, у подручју плана су у највећој мери и даље присутни породични објекти типа 
партаја, спратности до П+1+Пк, са објектима постављеним уз бочне границе парцеле и на постојећу 
регулацију. Већи део објеката је лошијег бонитета.  
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Делови истих блокова изграђени су вишепородичним слободностојећим стамбеним објектима 
спратности до П+6+Пк који су повучени у односу на постојећу регулацију.  
Поменута трансформација простора је спроведена на начин да се великој мери новоизграђени објекти 
налазе на више катастарских парцела, односно да није до краја спроведено формирање одговарајућих 
грађевинских парцела и регулација планираних саобраћајница. 
 
У блоку 01 парцеле са наслеђеном породичном градњом су оријентационе површине од око 350m2, са 
ширином фронта према улици која варира  од 12 до 20m  односно дубином парцеле која варира од 15 
до 30м.  
 
У блоку 02, парцеле које имају приступ на две паралелне саобраћајнице: Грочанску и Улицу Томе 
Максимовића,  имају ширину фронта од 12 до 25м, са дубином од 20 до 45м. Парцела 
вишепорордичног објекта новије градње је оријентационе ширине фронта 75м, дубине 45м. 
 
Оваква морфологија блока, одосно започета трансформација, одредиће правила уређења и грађења у 
овом плану. 
 
Подручје између улица: Томе Максимовића,  Господара Вучића и Јужни булевар (блок 03)  је делом у 
функцији  породичног становања, претежно изграђено слободностојећим објектима, док је део парцела 
са приступом из  улице Господара Вучића намењен комерцијалним садржајима. Поједине парцеле су 
привремено уређене за спортске активности (тениски терени). 
 
4.3.2. Површине за објекте и комплексе јавних служби 
 
У оквиру границе плана, у блоку 01 у Метохијској 42 налази се КДУ "Луња“. Постојећи капацитет дечије 
установе и смернице за даљи третман биће одређени у сарадњи са надлежним Секретријатом за 
образовање и дечју заштиту. 
 
4.3.3. Површине за инфраструктурне објекте и комплексе 
 
У оквиру границе плана, у блоку 03 изграђена је ТС 110/10кВ Београд 36 „Обилић“. 
 
4.4. Постојеће саобраћајне површине 
 
4.1. Улична мрежа 
 
У оквиру граница ПДР-а од постојећих саобраћајница налазе се делови улица: Метохијске, Грочанске и 
Велимира Тодоровића и Улица Томе Максимовића 
 

- Постојећа Улица Метохијска, има ширину коловоза од око 5.0 м и обостране тротоаре од по 
1.2м.  Део од Улице  Данила Киша до Улице Велимира Тодоровића је  није проходан за возила, 
односно изграђен је као колско-пешачка стаза, коју станари околних објеката користе за 
паркирање, чиме је угрожена могућност пролаза комуналних возила, 

- Улица Грочанска  има ширину коловоза од око 5.0 м и обостране тротоаре променљиве ширине 
од 1.2м  до 2.0 м, 

- Улица Велимира Тодоровића има ширину коловоза од 6.0м, обостране тротоаре ширине око 
1.5м и паркинге за подужно паркирање са леве стране гледано из -Улице Јужни булевар, 

- Улица Томе Макисмовића има ширину коловоза од 6.0м, паркинге за управно паркирање са 
леве стране гледано из улице Велимира Тодоровића, као и тротоар са доње стране промељиве 
ширине који се од 1.0м до 2.0м. Улица није реализована у целини, тј недостаје тротоар са 
северне стране. 
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Постојеће подручје у границама овог ПДР-а повезано је са осталим деловима града преко улица: 
Метохијска и Грочанска са везом на Улицу Грчића Миленка и преко Улице Велимира Тодоровића која је 
повезана на Улицу Војислава Илића. 
 
Табела бр 1. Приказ профила постојећих саобраћајница 

Постојеће улице 
ширина 
коловоза 

ширина тротоара  паркинг 

Метохијска 5.0м 1.2м обострано - 
Грочанска 5.0м 1.2м -2.0 м обострано - 

Велимира Тодоровића 

 
6.0м 

1.5м обострано 

подужно паркирање са леве 
стране гледано из улице Јужни 
булевар. 

 

Томе Макисмовића 
 

6.0м 
1.0м до 2.0м са доње 
стране 

управно паркирање са леве 
стране гледано из улице 
Велимира Тодоровића 

 

Трансформација простора је спроведена на начин да није до краја спроведено формирање 
одговарајућих грађевинских парцела. Како делови постојећих саобраћајница  нису до краја регулисани 
према претходној планској и техничкој документацији, приликом израде Нацрта плана биће одређена 
правила уређења и грађења истих, односно правила за  реконструкцију, промену или прерасподелу 
попречних профила постојећих и изградњу нових саобраћајница. 
 
Посебна ограничења  за дефинисање развоја саобраћајне мреже су: 

 постојећа морфологија терена,  

 новоизграђени вишепородични објекти и примарна инфрастриктурна мрежа која захтева 
заштитне коридоре, 

 регулација саобраћајнице Јужни Булевар, дата ПДР-ом и 

 ПГР-ом оријентационо планирана траса унутрашњег магистралног полупрстена и 
условљености за израду планске документације. 

 
Приоритетни циљ развоја саобраћајне мреже у обухвату плана је обезбеђење саобраћајних услова за 
одрживи социо-економски и просторно-функционални развој  кроз: 

- повећање саобраћајне доступности подручја, 
- повећање безбедности одвијања саобраћаја, 
- заштита коридора саобраћајне инфаструктуре, 
- повећање укупне мобилности становника и побољшање укупног нивоа услуга. 

 
4.3.Јавни градски превоз 
 
У оквиру границе плана не постоје терминуси ЈГП-а, али се територија обухваћена планом налази у 
петоминутној пешачкој доступности у односу на стајалишта аутобуских и тролејбуских линија чије се 
трасе пружају улицама: Јужни булевар, Господара Вучића и Војислава Илића. 
Предметно подручје је опслужено са два подсистема јавног градског превоза путника: аутобуским и 
тролејбуским.  
Постојеће ГСП линије повезују ово подручје са градским језгром Београда и даље ободним деловима 
града. 
 
4.4. Паркирање 
 
Паркирање возила на предметном простору обавља се у оквиру постојећих саобраћајница, у највећој 
мери на нерегулисаним површинама и на припадајућим парцелама. 
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4.5. Јавне зелене површине 
 
У оквиру подручја овог плана нема самосталних, уређених јавних зелених површина. Зелене површине 
су у највећој мери заступљене у оквиру парцела индивидуалног становања. 
 
4.6. Постојеће површине за инфраструктурне објекте и комплексе 
 
4.6.1.Водоводна мрежа и објекти 
 
Подручје плана по свом висинском положају припада другој висинској зони снабдевања водом града 
Београда. Предметном локацијом, дуж улица Грочанска и Велимира Тодоровића, пролази примарни 
цевовод друге винске зоне Ø800 mm, који повезује ЦС “Врачар“ и улицу Војислава Илића. Снабдевање 
водом корисника на подручју плана врши се са цевовода Ø350mm који је изграђен у улици Грчића 
Миленка. Унутар граница Плана изграђена је дистибутивна водоводна мрежа. 
 
4.6.2. Канализациона мрежа и објекти 
 
Територија Плана припада Централном градском канализационом систему и сливу Мокролушког 
колектора, делу на коме је каналисање атмосферских и употребљених вода засновано према општем 
принципу. Јужни булевар пролази долином тзв. "Чубурског слива" који се одводњава са два паралелна 
бетонска колектора: "десни колектор" ОБ 60/110 cm и "леви колектор" ОБ60/110 cm, и даље ОБ 80/125 
cm, ОБ100/150 cm до ОБ 250/150 cm на свом најнизводнијем делу до улива у стари Мокролушки 
колектор, који функционише по општем принципу. У ободним улицама изграђени су колектори - ОБ 
60/110 cm у улици Грчића Миленка и ОБ70/125 cm у улици Велимира Тодоровића, оба везана на "десни 
колектор" ОБ60/110 cm у Јужном булевару. Унутар граница Плана изграђена је секундарна 
канализациона мрежа. 
 
4.6.3. Електроенергетска мрежа и објекти 
 
У оквиру границе Плана изграђени су следећи електроенергетски (ее) објекти: 

 трансформаторска станица (ТС) 110/10 kV „Београд 36 - Обилић“, инсталисане снаге 80 MVA уз 
Улицу Томе Максимовића; 

 подземни вод 110 kV бр. 1203/2, изграђен дуж улица: Томе Максимовића, Велимира 
Тодоровића и Метохијске, веза ТС 110/10 kV „Београд 36 - Обилић“ са ТС 110/10 kV „Београд 28 
- Пионир“; 

 подземни вод 110 kV бр. 1203/3, изграђен дуж улица: Томе Максимовића, Велимира 
Теодоровића и Грочанска, веза ТС 110/10 kV „Београд 36 - Обилић“ са ТС 220/110 kV „Београд 
17“; 

 четири (4) ТС 10/0,4 kV. Једна ТС изграђена је као слободностојећи објекат уз Улицу Томе 
Максимовића, а преостале ТС изграђене су у оквиру постојећих објеката; 

 подземни кабловски водови 10 kV за напајање постојећих ТС 10/0,4 kV. Ее водови 10 kV 
изграђени су у тротоарском простору пратећи коридор постојећих саобраћајних површина; 

 кабловски водови 1 kV за напајање: објеката као и јавног осветљења (ЈО). Ее водови 1 kV 
изграђени су делом подземно и делом надземно у тротоарском простору пратећи коридор 
постојећих саобраћајних површина. 

 
Постојеће саобраћајне површине опремљене су инсталацијама ЈО. 
Напајање електричном енергијом предметног подручја оријентисано је на ТС 110/10 kV „Београд 36 - 
Обилић“. 
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4.6.4. Телекомуникациона мрежа и објекти 
 
Предметно подручје, у оквиру границе Плана, припада кабловском подручју аутоматске телефонске 
централе (АТЦ) „Звездара“. Приступна телекомуникациона (тк) мрежа изведена је кабловима 
постављеним у тк канализацију, слободно у земљу и надземно, а претплатници су преко унутрашњих и 
спољашњих извода повезани са дистрибутивном тк мрежом. 
 
4.6.5. Топловодна мрежа и објекти 
 
Предметни простор припада топлификационом систему топлане „Коњарник“, чија мрежа ради у 
температурном и притисном режиму 120/55°C и NP25, а прикључивање потрошача је индиректно путем 
топлотних подстаница са измењивачима топлоте. 
 
Постојећи објекти који се налазе у оквиру предметног Плана делимично су топлификовани путем 
постојећих топловодних прикључака и топлотних подстаница, док остали потрошачи своје потребе за 
грејањем задовољавају користећи индивидуалне изворе енергије (ел.енергија или пећи са различитим 
основним енергентима).. 
 
4.6.6. Гасоводна мрежа и објекти 
 
На предметном подручју није изведена гасоводна мрежа са пратећим постројењима. 
 
4.7. Инжењерскогеолошки услови  
 
Простор обухваћен Планом детаљне регулације у морфолошком погледу представља некадашњу 
изворишну челенку поточне долине Чубурског потока, која се спушта од гребенског дела (који раздваја 
падину према Устаничкој улици) до Јужног булевара. Данашњи облик терена је настао као последица 
геолошког састава и процеса који су се одвијали кроз дужи временски период. Дуж саобраћајнице 
Јужни булевар изграђен је тзв. "Чубурски колектор" којим је зацевљена бивша поточна долина.  
Поједине мање зоне терена су вештачки насипане претежно земљаним материјалом из околних ископа 
који је помешан са грађевинским шутом, за потребе уређења простора. Те појаве су значајније 
измениле природни рељеф терена у зони саобраћајнице Јужни булевар.  
 
Анализом постојеће геолошко-геотехничке документације дошло се до сазнања да у геолошкој грађи 
терена истражног простора учествују седименти квартарне старости представљени генетски 
различитим литогенетским комплексима, који обухватају групу од генетски сродних литотипова 
развијених унутар палеогеографских и геотектонских услова.  
Геолошку основу терена граде терцијарни седименти представљени панонским лапоровитим глинама 
(М3

2GL) и лапорима (М3
2L). Преко њих трансгресивно леже квартарни седименти различитог постанка: 

- пролувијални нанос Чубурског потока (Q2pr) представљен прашинасто-песковитим 
седиментима, 

- лес (Q2l) – прашинасто песковит, са конкрецијама CаCО3, 
- погребена земља (Q2pz) – прашинаста, са повећаним учешћем глиновите компоненте у односу 

на лес, 
- лесолики делувијум (Q2dl) – прашинасто-песковитог састава, лесног порекла, 
- делувијалне глине (Q2dpg) – прашинасто песковита глина са ситним конкрецијама карбоната, 
- делувијално-пролувијални седименти (Q1dpr) – прашинасто-песковите, делом и слабо 

шљунковите глине. 
 
На хидрогеолошке одлике шире зоне испитиваног терена утицај су имали морфологија, геолошки склоп 
и литолошки састав појединих чланова, као и антропогени утицаји. У површинском делу терена 
заступљене су квартарне творевине које са хидрогеолошког аспекта представљају хидрогеолошке 
колекторе - спроводнике, а ређе и хидрогеолошке резервоаре. Подину квартарним седиментима чине 
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терцијарни седименти који су практично водонепропустљиви и чине хидрогеолошке изолаторе, мада је 
могуће формирање издани и у појединим члановима овог комплекса.  
Ниво подземне воде у делу терена где се формира повременa или стална издан, углавном прати 
морфологију терена са нешто ублаженијим екстремима. Ниво издани је мерен у незнатно броју 
истражних радова. Подаци до којих се дошло указују на велику променљивост нивоа подземне воде у 
терену на шта је свакако у протеклом времену утицала изградња нових објеката и саобраћајница, као и 
регулисање постојећих водених токова. Измерени ниво се кретао у границама од 2,0-6,5 м. 
У простору који захвата План детаљне регулације, приликом ранијих истраживања терена, као и при 
рекогносцирању терена при најновијим истраживањима, нису регистровани трагови савремених 
геодинамичких процеса и појава. Постојећи објекти, као и они на којима је извршено дограђивање једне 
или више етажа, су у задовољавајућем стању, односно на истима нису регистроване прслине и 
пукотине које би указивале на нестабилност терена. 
Изменом и допуном Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручја (Сл. лист СФРЈ бр. 59/90) ови терени су добили већи степен сеизмичког 
интензитета са 7 на 8° МЦС. Обзиром на све околности и зависно од конструктивног типа објеката и 
реализоване масе, при планирању и пројектовању руководити се 8° МЦС, са вредностима 
коефицијента сеизмичности тла Кс=0.05. 
Према најновијим регионалним истраживањима Републичког сеизмолошког завода Србије 
(http://www.seismo.gov.rs/) одређени су параметри сеизмичности за територију Републике Србије. 
Према карти сеизмичког хазарда за очекивано максимално хоризонтално убрзање на основној стени – 
Аcc(g) и очекивани максимални интензитет земљотреса – Imax у јединицама Европске макросеизмичке 
скале (ЕМС-98), у оквиру повратног периода од 95, 475 и 975 година могу се очекивати земљотреси 
максималног интензитета и убрзања приказани у табели. 
 
Табела 2 : Параметри сеизмичности 

Сеизмички параметри Повратни период времена (године) 

 95 475 975 

Acc(g) max. 0,02-0,04 0,04-0,06 0,08-0,1 

Imax(EMS-98) V VII VIII 

 
Према инжењерскогеолошкој рејонизацији дефинисаној за потребе ПГР-а Београда истражни простор 
припада Региону А који обухвата побрђа између Саве и Дунава, односно инжењерскогеолошким 
рејонима IIА2 и IIIА3.  
 
РЕЈОН IIА2 – условно повољан терен за урбанизацију. Инжењерскогеолошка својства ових терена 
условљавају извесна ограничења при урбанизацији простора. Обухвата терене нагиба 5-10°, локално и 
вертикалне, терене са нивоом подземне воде плићим од 5м и условно стабилне терене. Коришћење 
ових терена за урбанизацију условљава нивелационо прилагођавање природним условима, 
превентивне геотехничке мере заштите стабилности ископа и природних падина, контролисано 
дренирање подземних вода. 
Овај рејон обухвата падине Чубурског потока. 
 
РЕЈОН IIIА3 – неповољан терен за урбанизацију. Инжењерскогеолошке карактеристике ових терена у 
природним условима су ограничавајући фактор. Обухвата узане пролувијалне равни и изворишне 
челенке потока (зона регулисаног Чубурског потока). Инжењерскогеолошки услови захтевају примену 
одређених геотехничких мелиоративних мера, регулисање водотока и сл. 
 
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).  
 
 
 

http://www.seismo.gov.rs/
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5. ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА 
 
Основна ограничења изградње и уређења обухваћеног подручја у односу на која ће се дефинисати 
планско решење у фази израде Нацрта плана су: 
- Специфична морфологија терена, са већим нагибима у деловима територије која условљава 

одређена решења саобраћајне мреже и посебна правила грађења у блоковима, са претходно 
утврђеним геотехничким условима локације, 

- Појединачни реализовани објекти у блоковима, као резултат  претходно започете трансформације 
простора,  а према којим ће између осталог бити одређена правила за грађење нових објеката у 
окружењу, 

- Карактеристична парцелација, односно неспроведена препарцелација према претходним планским 
решењима, 

- Функционални дисконтинуитет простора у односу на шире окружење - недостатак пешачких и 
саобраћајних веза, што ће се нарочито преиспитати у фази израде Нацрта плана, 

- Постојећи подземни водови (110 kV)  који захтевају зону заштите. Планирање намена у овој зони 
дефинисано је законима из области енергетике и заштите животне средине.1 Прецизне намене, 
правила за изградњу и потреба израде посебних елабората у зони заштите, дефинисаће се након 
остварене сарадње са свим релевантним институцијама. 
 
За предметну територију донето је Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације за подручје између планиране саобраћајнице Јужни булевар, 
спортског комплекса „Обилић“, улица Велимира Тодоровића и Метохијске и трасе УМП-а, градска 
општина Врачар, под бр. IX-03 350.14-17/17, дана 19.06.2017.године ("Службени лист града 
Београда", бр.44/17). 
 

6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
Циљеви израде Плана су:  
- Рационалније коришћење земљишта које ће се обезбедити завршетком започете трансформације 

простора у складу са данашњим трендовима и успостављањем реалних планских одредница,  
- Обезбеђење контекста са ширим окружењем  планирањем саобраћајних решења које ће 

обезбедити недостајуће пешачке, бициклистичке и саобраћајне везе, 
- Стварање услова за реализацију атрактивних садржаја у складу са просторним могућностима, што 

би значајно подигло квалитет амбијента,  
- Преиспитивање могућности увођења посебних јавних простора, 
- Адекватно саобраћајно и инфраструктурно опремање простора,  
- Дефинисање правила уређења и грађења за развој нових капацитета становања и пратећих 

садржаја,  која ће обезбедити реалне могућности за реализацију, нарочито на парцелама партајског 
типа оптерећеним неадекватним грађевинским структурама, 

- Провера постојећих и обезбеђење одговарајућих капацитета социјалних садржаја у складу са 
постојећим и планираним потребама. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Закон о енергетици, Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 
kV, Закон о заштити од нејонизујућих зрачења, Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и 
периоду њиховог испитивања, којима се дефинишу: ширине заштитних појасева, могућност изградње у њиховој зони, услови и мере заштите здравља 
људи и животне средине у овим зонама и зоне повећане осетљивости и извори нејонизујућих зрачења од посебног интереса. 



 

12 

 

7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 
 
Планирана намена површина 
 
Планиране намене површина у обухвату Плана су: 
 
површине јавне намене:  
– површине за објекте и комплексе јавних служби, 
– површине за инфраструктурне објекте и комплексе и 
– мрежа саобраћајница. 
 
површине осталих намена:  
– вишепородично становањe у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града,  
– мешовити градски центри у зони више спратности, 

 
Предложене планиране намене површина приказане су на графичком прилогу бр.04: "Предлог 
планиране намене површина" (Р 1:1000). 
 
7.1. Површине јавне намене 
  
7.1.1. Планиране површине за објекте и комплексе јавних служби 
 
Према одредбама  ПГР-а, на подручју целине 2, која обухвата простор овог плана: 
" ...У складу са потенцијалима стамбених зона у обухвату целине, постојећа мрежа од 15 објеката 
планирана је да се употпуни изградњом још минимум 5-6 нова објекта  предшколских установа са 
комплексима посебно на подручју целине I, до укупних површина комплекса у распону од око 5,0 ha до 
6,0ha (постојеће и планирано).  
Имајући то у виду на подручју целине је потребно резервисати простор за јавну намену 
предшколског образовања, укључујући ту и планирана проширења постојећих комплекса, на 
површини од 1,9ha до 2,9ha, у зависности од просторних могућности и просторне дистрибуције 
становништва. 
Изградњом још 1-5 објекта ПУ у оквиру целине II, би се на нивоу целине могли достићи прописани 
нормативи и стандарди. У наведеном подручју постоји више локација, односно резервисаних 
површина за уређење и изградњу објеката јавне намене, између осталих и за предшколску 
установу... "  
 
Дакле, како је у окружењу предметног плана предвиђено више локација, односно резервисаних 
површина за уређење јавних намена, између осталог и за предшколске установе, у даљој планској 
разради предметног простора треба имати у виду да је подручје овог плана већим делом изграђено и 
да у оквиру истог постоји прешколска установе Луња, у блоку 01В чији капацитет треба проверити и 
преиспитати услове за даљи третман истог,  у сарадњи са надлежним Секретаријатом за образовање и 
дечију заштиту.  
 
7.1.2. Планиране саобраћајне површине  
 
7.1.2.1. Планиране јавне саобраћајне површине 
 
Планира се реконструкција (промена попречног профил или прерасподела унутар попречног профила) 
већег дела постојећих саобраћајница у оквиру граница ПДР-а, као и изграња нових саобраћајница.  
Новопланираним саобраћајницама у оквиру ПДР-а, допуњују се саобраћајне везе у постојећој мрежи 
саобраћајница, повећава се саобраћајни капацитет мреже и омогућава се приступ новопланираним 
садржајима.  
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Укупна дужина новопланираних саобраћајница износи око 500 м.  
- Саобраћајнице 1-1 и 2-2 повезују улице: Метохијску, Грочанску и Томе Максимовића, 
- Саобраћајница 3-3 повезује читаву зону са планираном саобраћајницом Јужни булевар. Преко 

ове саобраћајнице и у наставку Улице Велимира Тодоровића остварује се веза између Улице 
Војислава Илића и планиране саобраћајнице Јужни булевар, тако да ова саобраћајница 
практично представља сабирну саобраћајницу за читаву ову зону која је обухваћена овим 
Планом. Све остале саобраћајнице, нове и планиране су приступне. 

 
Планирано је за постојеће и новопланиране саобраћајне површине да се обезбеде: 

- минимална ширина коловоза 6.0м, за двосмерно кретање возила,  
- минимална ширина тротоара 1.5м, 
- димензије паркинг места за управно паркирање 2.5x5.0 м, 
- димензије паркинг места за подужно паркирање 2.0 x5.0 м, 
- ивични радијусу коловоза на местима раскрсница износе минимум 5.0м , 
- овичење бетонским или гранитним ивичњацима, 
- максимални нагиб нивелете од 12%, 
- минимални поречни пад коловоза 2.5%, 
- коловозни застор од асфалтбетона. 

 
Део улице Метохијске, од Улице Данила Киша до Улице Велимира Тодоровића како је већ изграђена 
као таква, задржава се као интегрисана саобраћајница, где се разни видови саобраћаја одвијају у 
истом нивоу, ширине 6.0м. Овај интегрисани део саобраћајнице има посебан режим коришћења. 
 
7.1.2.2. Паркирање 
 
Потребе за паркирањем потребно је решити у оквиру сопствене грађевинске парцеле, а у свему у 
складу са одредбама ПГР. 
 
7.1.2.3. Јавни градски превоз  
 
Развој јавног граског превоза путника овог простора планираће се у складу са развојним плановима 
Дирекције за јавни превоз. 
 
7.1.3. Инфраструктурна мрежа и објекти 
 
7.1.3.1. Планирана водоводна мрежа и објекти 
 
Око примарних цевовода успуставља се заштитни појас по 5,0 m са сваке стране цевовода рачунато од 
спољне ивице цеви. 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.  
Секундарну мрежу мањег пречника од Ø150 mm потребно је реконструисати на пречник најмање Ø150 
mm према важећим стандардима београдског водовода. 
Постојеће инсталације водовода који су у колизији са планираним објектима и саобраћајницама, 
изместити у јавну површину или их уклонити.  
Водоводну мрежу унутар разматраног простора, планирати сходно наменама, поребама корисника, 
распореду објеката, саобраћајном решењу и др. и повезати је са постојећом у прстенаст систем. 
Минималани пречник планиране дистрибутивне мреже је Ø150 mm. Трасе планираних инсталација 
водовода водити у јавним површинама.  
  
 
 
 



 

14 

 

7.1.3.2. Планирана канализациона мрежа и објекти 
 
У постојећем стању колекторски систем у Јужном булевару је недовољног капацитета, степена 
сигурности и лошег физичког стања. 
Проблем повећања капацитета колекторског система, у сливу Јужног булевара решен је планирањем 
новог колектора општег система димензија од Ø800 mm до Ø2500 mm који је дефинисан следећим 
плановима: 

- Планом детаљне регулације подручја између улица: Господара Вучића, Војислава Илића, краља 
Остоје, Бачванске, Рада Неимара, Махмута Ибрахимовића и Струмичке, границе градске шуме 
Шумице и унутрашњег магистралног полупрстена, општина Вождовац („Службени лист града 
Београда“, бр.70/14), и 

- Планом детаљне регулације саобраћајнице Јужни булевар од Милутина Зечевића до Војислава 
Илића („Службени лист града Београда“, бр.11/11). 

Према овим плановима, постојећи колекторски систем у улици Јужни булевар се укида и  замењује 
једним димензија од Ø800 mm до Ø2500 mm а обострано се планира постављање секундарних канала 
мин. димезија Ø300 mm за непосредно прикључење корисника и сливника. У зони предметног плана 
колектор је димензија Ø1300 mm. Низводна деоница овог колектора на делу од улице Максима Горког 
до везе на стари Мокролушки колектор већ је изведена 2008. године приликом реконструкције улице 
Јужни Булевар. 
Реципијенти атмосферских и употребљених вода су постојећи, односно планирани колектори у 
улицама: Грчића Миленка, Велимира Тодоровића и Јужни Булевар. 
Постојећу канализациону мрежу нестандарних димензија реконтруисати у складу са важећим 
стандардима и прописима Београдске канализације на пречник мин. Ø300 mm. 
Постојеће инсталације канализације које су у колизији са планираним објектима и саобраћајницама, 
изместити у јавну површину или их уклонити.  
Постојећој канализационој мрежи која остаје у функцији градског система, мора се обезбедити приступ 
возилима надлежне комуналне куће за потребе текућег одржавања у сваком тренутку. На местима 
шатхова не смеју се планирати паркиг места. 
Канализациону мрежу унутар разматраног простора, планирати сходно наменама, поребама корисника, 
распореду објеката, саобраћајном решењу и др. и повезати са постојећом у ободним улицама. 
Минимални пречник нове канализације мора бити мин. Ø300 mm. Трасе планираних инсталација 
канализације водити у јавним површинама 
 
7.1.3.3. Планирана електроенергетска мрежа и објекти 
 
За постојеће подземне водове 110 kV, у оквиру границе Плана, обезбеђен је заштитни појас 
оријентационе ширине 5 м (2 м од ивице армирано-бетонског канала). 
За изградњу објеката у заштитном појасу потребна је сагласност власника вода, односно АД 
„Електромрежа Србије“ Београд. 
Сагласност се даје на Елаборат у коме се даје тачан однос предметног подземног вода и објекта који 
ће се градити, уз задовољење техничких прописа. 
Напајање потрошача планира се из постојеће ТС 110/10 kV „Београд 36 - Обилић“, 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 и 
– потребан број кабловских водова 10 kV од ТС „Београд 36 - Обилић“ 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 ЈО. 
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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. 
 
7.1.3.4. Планирана телекомуникациона мрежа и објекти 
 
Прикључење планираних тк корисника планира се на матичну АТЦ, 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. 
 
7.1.3.5. Планирана топловодна мрежа и објекти 
 
Изградњом планираног магистралног топловода дуж планиране саобраћајнице Јужни булевар 
(дефинисан Планом детаљне регулације саобраћајнице Јужни булевар, деоница од Милутина 
Зечевића до Војислава Илића, („Службени лист града Београда“, бр. 11/11) или реконструкцијом 
постојеће топловодне мреже унутар границе Плана од постојећег магистралног топловода у улици 
Војислава Илића, стећиће се услови за прикључење планираних потошача на топловодну мрежу.  
Прикључење планираних корисника на топловодну мрежу биће дефинисано кроз даљу сарадњу са ЈКП 
„Београдске електране“ у току израде Нацрта плана. 
 
7.1.3.6. Планирана гасоводна мрежа и објекти 
 
Према важећој планској документацији у границама предметног Плана не планира се изградња 
гасоводне мреже. 
 
7.2. Површине остале намене 
 
7.2.1. Становање 
 
На обухваћеном подручју планирају сe вишепородично становањe у формираним градским блоковима 
у централној и средњој зони града (С5), у блоковима 01а,б,в, 02а,б и 03. 
 
Са наведеним вишепородичним становањем су компатибилни комерцијални садржаји из области 
трговине и услужних делатности које не угрожавају животну средину и не стварају буку, спортски 
објекти и комплекси, итд.  
 
Однос основне и компатибилне намене у зони дефинисан је у односу: мин. 80% : макс. 20%. На 
појединачним грађевинским парцелама у оквиру ове зоне, компатибилна намена може бити 
доминантна или једина а општа правила и параметри за све намене у зони су исти. 
 
У фази израде Нацрта плана, у оквиру претежне намене становања, биће одређене подцелине са 
посебним  правилима уређења,  парцелације и препарцелације,  грађења и урбанистичких параметара, 
а у складу са могућностима и ограничењима простора. 
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Табела 3. Правила грађења  у зони вишепородичног становања у формираним градским блоковима у 
централној и средњој зони града (С5) 
 

 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  У ЗОНИ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА У 
ФОРМИРАНИМ ГРАДСКИМ БЛОКОВИМА У ЦЕНТРАЛНОЈ И СРЕДЊОЈ 
ЗОНИ ГРАДА (С5) 

основна намена површина  вишепородично становање  

компатибилност намене  са вишепородичним 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. 

 на парцели се може градити и само вишеспратна колективна 
гаража  

 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  до 60%, а у централној зони 
до 70%  

 индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% 

индекс изграђености парцеле  индекс изграђености („И“) на парцели је до 3.5 
индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% 

висина објекта  максимална висина венца објекта је до 24.0m, (максимална 
висина слемена објекта је до 27.5m) што дефинише 
оријентациону планирану спратност до П+6+Пк/Пс 

Максимална висина објеката (у односу на ширину улице): 

 у постојећим изграђеним блоковима 1.5 ширина улице 

 у новим блоковима 1.0 ширина улице 

 уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, 
меродавно је растојање између грађевинских линија. 

услови за слободне и зелене 
површине 

 проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 40%, 
а у централној зони 30% 

 минимални проценат зелених површина у директном контакту са 
тлом (без подземних објеката и/или делова одземних објеката) 
износи 10% 

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, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, 
топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор 
енергије 

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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7.2.2. Мешовити градски центри 
 
На обухваћеном подручју планирају се мешовити градски центари у зони више спратнпости (М4).  
 
Табела 4. Правила грађења у зони мешовитих градских центара у зони више спратности (М4) 

 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ МЕШОВИТИХ ГРАДСКИХ ЦЕНТАРА У 
ЗОНИ ВИШЕ СПРАТНОСТИ (М4) 

основна намена површина  мешовити градски центар 

 мешовити градски центри подразумевају комбинацију 
комерцијалних садржаја са становањем у односу становање : 
пословање 0 - 80% : 20% - 100% 

 у приземљу планиранираних објекта обавезни су комерцијални 
садржаји 

компатибилност намене  са мешовитим градским центрима 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. 

 компатибилна намена може бити заступљена до 80%, осим 
површина јавне намене, које могу бити и до 100% 

 општа правила и параметри за све намене у зони су исти 

индекс заузетости парцеле  индекс заузетости („З“) на парцели је  до 60%  

 индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% 

индекс изграђености 
парцеле 

 индекс изграђености („И“) на парцели је до 5.0 

 индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% 

висина објекта  максимална висина венца објекта је 32.0 m изузетно  44.2 m 
(максимална висина слемена објекта је  37.0 m, изузетно 48.0 m), 
што дефинише оријентациону планирану спратност П+8+Пк/Пс, 
изузетно до П+12+Пк/Пс 

Максимална висина објеката (у односу на ширину улице) 

 у изграђеном ткиву 1.5 ширина улице 

 у новим блоковима 1.0 ширина улице 

 уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, меродавно 
је растојање између грађевинских линија 

услови за слободне и зелене 
површине 

 проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 40%, 
изузетно у блоку 12 на Новом Београду мин. 50% 

 незастрте зелене површине на парцели су мин. 10% 

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, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, 
топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор 
енергије 

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. 

 
У фази израде Нацрта плана, у оквиру претежне намене мешовитих градских центара биће одређене 
подцелине са посебним правилима уређења, парцелације и препарцелације,  грађења и урбанистичких 
параметара, а у складу са могућностима и ограничењима простора. 
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7.3. Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране БРГП 
 
Табела 5. Преглед остварених површина постојеће намене 

НАМЕНА 
ПОВРШИНА 

(ha) 
Површинe јавне намене Површине за објекте и комплексе јавних служби  0,20 ha 

 Мреже саобраћајница 1,19 ha 

Површине за  инфраструктурне објекте и комплексе 0,35 ha 

УКУПНО ЈАВНЕ НАМЕНЕ 1,73ha 

Површинe осталих намена Површине за становање 2,75 ha 

 Површине за комерцијалне садржаје 1,32 ha 

УКУПНО ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 4,08 ha 

УКУПНО 5,82 ha 

 

Табела 6. Преглед планираних површина по наменама 

НАМЕНА 
ПОВРШИНА 

(ha) 

 
Површинe јавне намене 

Површине за објекте и комплексе јавних служби 0,20 ha 

Мреже саобраћајница 1,45 ha 

Површине за  инфраструктурне објекте и комплексе 0,32 ha 

УКУПНО ЈАВНЕ НАМЕНЕ 1,97 ha 

Површинe осталих намена 
Површине за становање 2,13 ha 

Површине за мешовите градске центре 1,72 ha 

УКУПНО ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 3,85 ha 

УКУПНО 5,82 ha 

 
Табела 7.– Биланс предложених намена површина (оријентационо). 

Ознака 
блока 

Зона 
Површина             

блока/зоне (m²) 

Максимална 
дозвољена 
спратност 

максимални 
дозвољени 

индекс           
заузетости 

БРГП      (m²) 

01а "С5" 2.776,48 П+6+Пс/Пк 60% 13.327,10 

01б "С5" 3.430,76 П+6+Пс/Пк 60% 16.467,65 

01в 
"С5" 4.990,73 П+6+Пс/Пк 60% 23.955,50 

"Ј-2" 1.968,00 П+2 40% 2.361,6 

02а "С5" 3.187,66 П+6+Пс/Пк 60% 15.300,76 

02б "С5" 6.006,1 П+6+Пс/Пк 60% 28.829,28 

03 

"С5" 927.48 П+6+Пс/Пк 60% 4.451,90 

"М4" 17.138,47 П+8+Пс/Пк 60% 103.100,82 

ТС 3.160,20 П 40% 1.232,25 

УКУПНО 43.734,38  209.047,86 

 
Табела 8. Процењена планирана БРГП (оријентационо) 

 ПОСТОЈЕЋЕ  
(оријентационо) 

УКУПНО ПЛАНИРАНО                 
(пост.и ново – оријентационо) 

Површина територије у обухвату Плана 5,82 ha 5,82 ha 

БРГП становање 31.786,98m2 102.332,19 m2 

БРГП комерцијални садржаји  1.225,93m2 0m2 

БРГП мешовити градски центри 0m2 103.100,82 m2 

БРГП укупно 33.012,91m2 205.433,01 m2 
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8. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА 

ПРОСТОРА 
 
Очекивани ефекти планирања су:  
- Рационалније коришћење земљишта у складу са данашњим трендовима и успостављањем 

реалних планских одредница,  
- Обезбеђење контекста са ширим окружењем  планирањем саобраћајних решења које ће 

обезбедити недостајуће пешачке, бициклистичке и саобраћајне везе, 
- Реализацију атрактивних садржаја у складу са просторним могућностима, што ће значајно подићи 

квалитет амбијента,  
- Обезбеђење нових јавних простора, 
- Адекватно саобраћајно и инфраструктурно опремање простора,  
- Развој нових капацитета становања и пратећих садржаја,   
- Обезбеђење одговарајућих капацитета социјалних садржаја у складу са постојећим и планираним 

потребама. 
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II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ  

 
1. СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КТП-У Р 1:1000 

2. ПРЕДЛОЖЕНА ГРАНИЦА ПЛАНА НА КТП-У Р 1:1000 

3. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА  Р 1:1000 

4. ПРЕДЛОГ ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА Р 1:1000 
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III ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
1. Одлука о изради Плана  
2. Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину 
3. Извод из ПГР Београда 
4. Подаци о постојећој планској документацији – Стечене обавезе добијене од ЈП урбанистички завод 

Београда под бр 39/17. 
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IV ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
1. Извод из АПР-а 
2. Одлука о одређивању одговорног урбанисте 
3. Лиценца и потврда одговорног урбанисте  
 

 


