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Скупштина града Београда на седници одржаној ______________ године, на основу члана 35. став 7. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ 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) и члана 31. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10, 23/13 и "Службени гласник РС", бр. 7/16 – одлука УС), 
донела је 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА УЗ УГРИНОВАЧКУ УЛИЦУ, 
У ДЕЛУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА БОСАНСКЕ И НОВОГРАДСКЕ, ГРАДСКА 

ОПШТИНА ЗЕМУН 
 
 

I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
 

А) ОПШТИ ДЕО 
 
 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

 
Изради Плана детаљне регулације подручја уз Угриновачку улицу, у делу између улица 
Босанске и Новоградске, градска општина Земун (у даљем тексту: План) приступило се на 
основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације подручја уз Угриновачку улицу, у делу 
између улица Босанске и Новоградске, градска општина Земун („Службени лист града 
Београда“, бр. 76/16) (у даљем тексту: Одлука) коју је Скупштина града Београда донела на 
седници одржаној 18.јула 2016. године. 
 
План је излаган на Раном јавном увиду у периоду од 06.03.2017.године до 20.03.2017.године 
и Комисија за планове Скупштине града Београда је усвојила Извештај о раном јавном увиду 
у План (који је такође саставни део документације Плана) на 253. седници, одржаној 
11.04.2017.године.  
 
Циљ израде Плана је дефинисање површина јавне и остале намене, саобраћајно и 
инфраструктурно опремање подручја и утврђивање правила уређења и грађења предметног 
простора у складу са планираним капацитетима изградње. 
 
Очекивани ефекти планирања су: 

- Повећање атрактивности подручја, амбијенталних вредности и стандарда 
становања; 

- Заокруживање просторно-функционалне и обликовне трансформације; 

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

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

- Повећање броја радних места; 

- Реализацијом плана, пре свега унапређењем и развојем инфраструктурне мреже, 
и спровођењем мера заштите са аспекта заштите животне средине, очекује се 
смањење притиска на чиниоце животне средине. 
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2. ОБУХВАТ ПЛАНА 

 
2.1. ГРАНИЦА ПЛАНА 
(граница Плана је приказана у свим графичким прилозима) 
 
Граница плана обухвата део територије градске општине Земун дефинисане регулацијама 
улица Босанске, Тршћанске, Драгана Ракића, Горњоградске, са саобраћајним прикључцима 
на Угриновачку улицу, као и део блока уз Тршћанску улицу, између регулације Тршћанске 
улице, северне границе кп 11171 КО Земун и источне границе кп 11171, 11189/2, 11191/1 и 
11191/2 све КО Земун.   
 
Површина обухваћена Планом износи око 15,7 ha.  

 
 
2.2. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОКВИРУ ГРАНИЦЕ ПЛАНА  
(графички прилог бр. 2д „Катастарски план са радног оригинала са границом Плана“  
Р 1: 000) 
 
У оквиру границе Плана налазе се следеће катастарске парцеле: 
К.о.Земун 
Целе катастарске парцеле: 
11191/2; 11191/1; 11189/2; 11171; 11705; 11692; 11704; 11701; 11694/2; 11695; 11625; 12579; 
11685/2; 11685/1; 11686; 11626; 12569/4; 12569/7; 11628/2; 11628/5; 16455; 16423/1; 16475; 
11730; 11700; 11702; 11729; 14272; 11619; 11628/4; 11659/3; 11636/1; 11665/2; 11665/1; 
11632/1; 11659/6; 11643; 11661/1; 11661/5; 11661/6; 12569/5; 12569/3; 12569/6; 16365; 16366; 
16367; 16368; 16369; 16372; 11630/4; 16449; 11189/1; 11190/1; 14274/2; 11624; 12558; 
11661/2; 11688; 11690; 11691; 11693; 11687; 16361; 11734; 11732; 11737; 11736; 11738/2; 
11717; 11725; 11720; 11716; 11715; 11727; 11723; 11722; 11183/3; 11622; 11623; 16392; 
11630/6; 16456; 11659/1; 11644/1; 12569/10; 11665/3; 11665/4; 16373/1; 11628/3; 11659/4; 
11661/3; 11661/4; 16362; 16363; 16371; 16358; 16359; 16360; 11689; 11698; 11697; 16384; 
11735; 11738/1; 11731; 11733; 11684; 11703; 11706; 11721; 11728; 11724; 11714; 11713; 
11718; 11187/1; 11178/1; 11169/1; 11630/7; 12569/2; 11630/5; 11659/2; 11665/5; 16373/2; 
11630/3; 16364; 11659/5; 16370; 16383; 11699; 11726; 11181/1; 11179/1; 11165/1; 11166/1; 
11168/1;  
Делови катастарских парцела: 
14254; 11707; 14271; 12547; 12589; 12590; 12591; 12593/10; 12595/1; 11666/1; 11631; 11666/2; 
11673/2; 11673/1; 11671/1; 11630/1; 11630/2; 11588; 11641; 11663; 11638/1; 11640; 11669/2; 
11749; 11589/2; 11589/1; 12499; 12491; 12493; 12495; 11751; 12489; 16388; 16402; 11642; 
11660; 11658; 11635; 11742; 11743; 11740; 11719; 11708; 11664/2; 11664/1; 11672/2; 12569/1; 
14233/1; 14274/1;  
 
Напомена: У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког дела важе 
бројеви катастарских парцела из графичког прилога  бр. 2д „Катастарски план са радног оригинала са 

границом Плана“  Р 1: 1000. 

 
 

3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

(Одлука је саставни део документације Плана) 
(Извод из плана Плана генералне регулације је саставни део документације Плана) 
 
Правни основ за израду и доношење 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),  

 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, број 32/19),  
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 Одлуке о изради Плана детаљне регулације подручја уз Угриновачку улицу, у делу 
између улица Босанске и Новоградске, градска општина Земун („Службени лист града 
Београда“, бр. 76/16) 
 

Плански основ за израду и доношење Плана представљају: 

 План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе 
– град Београд (целине I - XIX) („Службени лист града Београда“ бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 
97/17) (у даљем тексту: План генералне регулације), 

 План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у 
Београду (I фаза, I етапа) – целина А1В7, („Службени лист града Београда“ бр. 11/15), 
којим се планира изградња топловода дуж Босанске улице.  

 
Према Плану генералне регулације предметна локација се налази у површинама 
намењеним за: 
Површине јавне намене:  
саобраћајне површине 
 
Површине осталих намена:  
становање 

- С1 – зона породичног становања у формираним градским блоковима у централној 
и средњој зони града 

- С6 – зона трансформације породичног становања у делимично формираним 
градским блоковима у вишепородично становање 

- С8 – зона вишепородичног становања – трансформација привредних и других 
комплекса 

мешовити градски центри 

- М5 – зона мешовитих градских центара у зони средње спратности 
комерцијални садржаји 

- К4 – зона пратећих комерцијалних садржаја 

 

4. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА 

(графички прилог бр. 1 „Постојећа намена површина“ Р 1:1000) 
 
У обухвату плана заступљене су следеће намене:  
 
Површине јавних намена су:  

- мрежа саобраћајница, 

- саобраћајне површине, 
 
Површине осталих намена су:  

- површине за становање, 

- површине за комерцијалне садржаје, 

- површине за привредне зоне. 
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Б) ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
 
 

1. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ПОДЕЛА НА ЗОНЕ 

 
1.1. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА   
(графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина“  Р 1: 1000) 
 
Планиране површине јавних намена су:  
 
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ: 

- јавни паркинг (СП2) 
 
МРЕЖА САОБРАЋАЈНИЦА 
 
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ:  

- сквер (ЗП2) 
 
ПОВРШИНЕ ЗА ОБЈЕКТЕ И КОМПЛЕКСЕ ЈАВНИХ СЛУЖБИ: 

- предшколске установе (Ј1)  
 
Планиране површине осталих намена су:  
 
ПОВРШИНЕ ЗА СТАНОВАЊЕ: 

- зона породичног становања у формираним градским блоковима у централној и 
средњој зони града (С1) 

- зона трансформације породичног становања у делимично формираним градским 
блоковима  у вишепородично становање (С6) 

 
МЕШОВИТИ ГРАДСКИ ЦЕНТРИ 

- зона мешовитих градских центара у зони средње спратности (М5) 
 
ПОВРШИНЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ САДРЖАЈЕ 

- зона пратећих комерцијалних садржаја (К4) 
 
ПОВРШИНЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ 

- зона привредно-комерцијалнe делатности (П2) 
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Намена површина 
Постојеће  

(ha) 
оријeнтационо 

% 

Укупно 
планирано 

(ha) 
оријентационо 

% 

          Површине јавне намене 

саобраћајне површине 0.6 3.8 0.4 2.5 

мрежа саобраћајница 2.9 18.5 4.2 26.7 

зелене површине / / 0.08 0.5 

објекти и комплекси јавних служби / / 0.7 4.5 

Укупно јавне намене 3.5 22.3 5.4 34.4 

       Површине осталих намена 

површине за становање 9.7 61.8 7.9 50.3 

мешовити градски центри / / 0.08 0.5 

површине за комерцијалне 
садржаје 

0.3 1.9 0.2 1.3 

површине за привредне зоне 2.2 14.0 2.1 13.4 

Укупно остале намене 12.2 77.7 10.3 65.6 

УКУПНО У ОБУХВАТУ ПЛАНА 15.7 100 15.7 100 

Табела 1 - Табела биланса површина  

 
 
1.2. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ   
 
Територија предметног Плана мрежом саобраћајница је подељена на 8 блокова који су по 
номенклатури означени од 1 до 8, како је приказано у свим графичким прилозима Плана. 

 

2. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА  

 
2.1. УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА И ОБЈЕКАТА 
 
2.1.1. ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА   
 
Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима („Сл. 
Гласник РС" бр. 71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон) простор у оквиру подручја Плана 
није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторне културно-историјске 
целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у оквиру претходно заштићене целине и 
не садржи појединачна културна добра. У границама обухвата Плана могу се очекивати 
археолошки остаци и налази.   
 
У непосредној близини границе Плана налази се  археолошки локалитет, Антички 
Таурунум, културно добро (Решење Завода Завод за заштиту споменика културе града 
Београда бр. 669/4 од 17.11.1965). 
 
Мере заштите 
 
У циљу заштите археолошких налаза, уколико се приликом извођења земљаних радова у 
оквиру границе Плана наиђе на археолошке остатке, извођач радова је дужан да без 
одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика културе града Београда и 
да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува у на месту и у положају у 
коме је откривен (члан 109. Закона о културним добрима). Инвеститор је дужан, по члану 
110. Закона о културним добрима, да обезбеди финансијска средства за истраживање, 
заштиту, чување, публиковање и излагање добра, до предаје добра на чување овлашћеној 
установи заштите. 

 

(Услови: Завод за заштиту споменика културе града Београда, Р4651/17  од  16.11.2017. године) 
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2.1.2. ЗАШТИТА ПРИРОДE И ПРИРОДНИХ ДОБАРА  

 
Заштита природе, заснована на очувању и одрживом коришћењу природних добара и 
природних вредности, спроводи се у складу са Законом о заштити природе („Сл. гласник 
РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16), Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, 
бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16), Уредбом о еколошкој мрежи („Сл. Гласник РС“, бр. 
102/10) и др. 
Предметно подручје се не налази унутар заштићеног подручја, просторном обухвату 
еколошке мреже нити у простору евидентираног природног добра. 
У циљу очувања природе и природних процеса, планирано је очување и унапређење 
постојећих траса дрвореда (дрворедних стабала) и травних баштица, као и формирање 
нових траса дрвореда. Планирана су два нова сквера. Планирано је очување вредниих 
примерака дендрофлоре (појединачна и групе стабала) у оквиру комплекса одређених 
намена и њихово уклапање у ново решење. Такође, обезбеђен је минимални проценат 
зелених површина у директном контакту са тлом, адекватно конкретној планираној намени. 
Приликом реализације планског решења неопходно је поштовати следеће мере заштите: 
 максимално очувати појединачна стабла и групе стабала унутар комплекса планираних 

намена; 
 приликом одабира врста за нову садњу предност треба дати брзорастућим аутохтоним 

врстама дрвећа и жбуња прилагодљивим на природне и створене услове предметног 
подручја (насипање терена); не користити инвазивне и алергене врсте; 

 уколико се током радова на реализацији планског решења наиђе на геолошко-
палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају 
својство природног добра, сходно Закону о заштити природе извођач је дужан да 
обавести министарство надлежно за послове заштите природе, односно предузме све 
мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица. 

 
2.1.3. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 
За предметни План Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове донео је Решење о 
неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину предметног плана (бр. 
IX-03 350.14-30/16, дана 14.07.2016. године). 
 
Секретаријат за заштиту животне средине донео је  Решење о утврђивању мера и услова 
заштите животне средине за предметни план (бр.501.2-186/2017-V-04 од 24.08.2018. године).  
 
Мере заштите животне средине, које су овим планом дефинисане морају се поштовати 
током свих фаза у процесу спровођења Плана.  
 
У циљу спречавања, односно смањења утицаја постојећих и планираних садржаја на 
чиниоце животне средине, потребно је испоштовати следеће мере и услове: 

 планиране објекте дечије установе пројектовати и изградити у складу са важећим 
техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објеката; посебно 
испоштовати све опште и посебне санитарне мере и услове прописане Законом о 
санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 125/04) и одредбе Плана 
генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – 
Град Београд (целине I-XIX) („Службени лист града Београда“, број 20/16, 97/16, 69/17 
и 97/17); 

 обавеза инвеститора је да, пре изградње вртића, изврши: 

 испитивање загађености земљишта на локацијама за изградњу истих;  

 санацију, односно ремедијацију локација, у складу са одредбама Закона о 
заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 
43/11-Уставни суд и 14/16), а на основу Пројекта санације и ремедијације, на 
који је прибављена сагласност надлежног министарства, у случају да се 
испитивањем загађености земљишта утврди његова контаминираност; 
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Заштите вода и земљишта: 
 планиране објекте прикључити на комуналну инфраструктуру (водовод и 

канализацију); 
 сепаратно, тј. одвојено прикупљање условно чистих вода (са кровних и 

слободних површина) и отпадних вода (зауљених вода из гаража) и 
санитарних отпадних вода; 

 изградњу саобраћајних и манипулативних површина од водоне-пропусних 
материјала отпорних на нафту и нафтне деривате и са ивичњацима којима се 
спречава одливање воде са истих на околно земљиште приликом њиховог 
одржавања или за време падавина; 

 квалитет отпадних вода који се, након третмана у сепаратору масти и уља, 
контролисано упушта у реципијент мора да задовољава критеријуме 
прописане одредбама Уредбе о граничним вредно-стима емисије загађујућих 
материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16); 

Заштите ваздуха: 
 централизованим начином загревања планираних објеката; 
 коришћење расположивих видова обновљиве енергије за загревање/хлађење 

објеката, као што су хидрогеотермална енергија (уградња топлотних пумпи), 
соларна енергија (постављање фотонапонских соларних ћелија и соларних 
колектора на кровним површинама и одговарајућим вертикалним фасадама) и 
сл.; 

 озелењавање незастртих површина у стамбеним и мешовитим зонама садњом 
дрворедних садница високих лишћара; 

 реализовати планом предвиђенo зеленило;   

 
У циљу смањења нивоа буке потребно је: 

 одговарајуће грађевинске и техничке мере за заштиту од буке којима се 
обезбеђује да бука емитована из техничких и других делова планираних објеката не 
прекорачује прописане граничне вредности у складу са Законом о заштити од буке у 
животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и Уредбом о 
индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора 
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник 
РС“, број 75/10); 

 примену грађевинских и техничких мера звучне заштите којима ће се бука у 
стамбеним просторијама и дечијим вртићима (предшко-лским установама) свести на 
дозвољени ниво, а у складу са Техничким условима за пројектовање и грађење 
зграда (Акустика у зградарству) СРПС У.Ј6.201:1990. 

 

Испунити минималне захтеве у погледу енергетске ефикасности планираних објеката, при 
њиховом пројектовању, изградњи, коришћењу и одржавању, у складу са законом. 

 
Приликом изградње подземних гаража уколико није могуће извести природну вентилацију, 
обезбедити: 

 систем принудне вентилације, при чему се вентилациони одвод мора извести у 
„слободну струју ваздуха“; 

 систем за филтрирање отпадног ваздуха из гараже, уградњом уређаја за 
пречишћавање-отпрашивање димних гасова до вредности излазних концентрација 
прашкастих материја прописаних Уредбом о граничним вредностима емисија 
загађујућих материја у ваздуху из стационарних извора загађивања, осим постројења 
за сагоревање („Службени гласник РС“, број 111/15); 

 систем за праћење концентрације угљенмоноксида са аутоматским укључивањем 
система за одсисавање; 

 систем за контролу ваздуха у гаражи; 
 спровођење посебних мера заштите од пожара и могућих удеса, као и мера за 

отклањање последица у случају удеса; 
 континуиран рад наведених система у случају нестанка електричне енергије 

уградњом дизел агрегата одговарајуће снаге и капацитета. 
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Обезбедити одговарајућу просторију/простор и услове за смештај дизел агрегата, а 
нарочито: 

 дизел агрегат сместити на гумирану подлогу, како се не би преносиле вибрације на 
објекат; 

 резервоар за складиштење лаког лож уља, за потребе рада дизел агрегата, сместити 
у непропусну танквану, чија запремина мора да буде за 10 % већа од запремине 
резервоара; планирати систем за аутоматску детекцију цурења енергента; 

 издувне гасове из дизел агрегата извести ван објекта, у слободну струју ваздуха. 
 
Обавеза је власника/корисника подземне гараже да успостави ефикасан мониторинг и 
контролу процеса рада у циљу повећања еколошке сигурности, а који подразумева: 

 праћење квалитета и количине отпадне воде пре упуштања у реципијент, у складу са 
одредбама Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) и 
Правилника о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета 
отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник 
СРС“, број 33/16); 

 праћење емисије загађујућих материја у ваздух, на издувним каналима система за 
принудну вентилацију, током пробног и редовног рада објеката, у складу са 
одредбама Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број 36/09) и Уредбе о 
мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања 
(„Службени гласник РС“, број 5/16). 

 
Трафостанице, пројектовати и изградити у складу са важећим нормама и стандардима 
прописаним за ту врсту објеката, а нарочито: 

 одговарајућим техничким и оперативним мерама обезбедити да нивои излагања 
становништва нејонизујућим зрачењима, након изградње трафостаница, не прелазе 
референтне граничне нивое излагања електричним, магнетским и електромагнетским 
пољима, у складу са Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима 
(„Службени гласник РС“, број 104/09), и то: вредност јачине електричног поља (Е) не 
прелази 2 кV/m, а вредност густине магнетског флукса (В) не прелази 40 µT; 

 определити се за трансформаторе који као изолацију користе епоксидне смоле или 
SF6 трансформаторе; 

 у случају да је планирана уградња уљних трансформатора исти не смеју садржати 
полихлороване бифениле (PCB); за уљне трансформаторе мора се обезбедити 
одговарајућа заштита подземних вода и земљишта постављањем непропусне 
танкване за прихват опасних материја из трансформатора трафостаница; капацитет 
танкване одредити у складу са укупном количином трансформаторског уља 
садржаног у трансформатору; 

 након изградње трафостаница извршити: (1) прво испитивање, односно мерење: 
нивоа електричног поља и густине магнетског флукса, односно мерење нивоа буке у 
околини трафостаница, пре издавања употребне дозволе за исте, (2) периодична 
испитивања у складу са законом и (3) достављање података и документације о 
извршеним испитивањима нејонизујућег зрачења и мерењима нивоа буке надлежном 
органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења; 

 трафостанице у оквиру објеката не планирати уз стамбени простор (дечије, спаваће, 
дневне собе и сл), простор намењен боравку деце у вртићима, односно 
канцеларијски простор намењен дужем боравку људи, већ уз техничке просторије, 
оставе и сл. 

 
Антенски системи базних станица мобилне телефоније у зонама повећане осетљивости, 
могу се постављати на стамбеним и другим објектима на антенским стубовима тако да: 

 минимална потребна удаљеност базних станица мобилне телефоније од ивице 
парцеле дечијих вртића и простора дечијих игралишта не може бити мања од 50m;  

 висинска разлика између базе антене и тла износи најмање 15 m; 
 удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу   износи 

најмање 30 m; 
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 удаљеност антенског система базне станице и стамбених објеката у окружењу може 
бити мања од 30 m,искључиво када је висинска разлика између базне антене и 
кровне површине објекта у окружењу износи најмање 10m. 

При избору локације за постављање антенских система базних станица мобилне телефиније 
узети у обзир следеће: 

 могућност постављања антенских система на постојећим антенским стубовима 
других оператера, грађевинама попут димњака топлана, водоторњева, стубова са 
рефлекторима, телевизијских стубова и сл.; 

 
На површинама намењеним становању, објектима и комплексима јавних служби, мешовитим 
градским центрима или њиховој непосредној околини није дозвољена изградња или било 
каква промена у простору која би могла да наруши стање чинилаца животне средине у 
окружењу (вода, ваздух, земљиште), а нарочито: 

 обављање делатности које угрожавају квалитет животне средине, производе буку, 
вибрације или непријатне мирисе, односно умањују квалитет боравка у објектима и 
њиховој околини, осим делатности категорије А, у складу са критеријумима заштите 
животне средине од негативних утицаја привредних делатности из Плана генералне 
регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град 
Београд, целине I-XIX (“Службени лист града Београда“, број 20/16, 97/16, 69/17 и 
97/17); 

 изградња складишта секундарних сировина, складишта за отпадне материјале, стара 
возила и слично, као и складиштење отровних и запаљивих материјала; 

 изградња станица за снабдевање горивом; 
 изградња која би могла да наруши или угрози основне услове живљења суседа или 

сигурност суседних објеката, односно значајно умањи осветљеност и осунчаност 
истих; 

 уређење паркинг простора на озелењеним и незастртим површинама. 
 
Урадити Пројекат пејзажног уређења слободних и незастртих површина, а којим ће се 
нарочито дефинисати одговарајући избор врста еколошки прилагођених предметном 
простору, технологија садње, агротехничке мере и мере неге усклађене са потребама 
одабраних врста. 

Начине прикупљања и поступања са отпадним материјама, односно материјалима и 
амбалажом, вршити у складу са законом којим је уређено управљање отпадом и другим 
важећим прописима из ове области и Локалним планом управљања отпадом града Београда 
2011-2020. („Службени лист града Београда“, број 28/11); обезбедити посебне просторе, или 
делове објеката, за постављање контејнера за сакупљање, разврставање, привремено 
складиштење и испоруку отпадних материја и материјала насталих у току коришћења 
планираних садржаја и то: 

− комуналног отпада; 
− рециклабилног отпада и с тим у вези обезбедити простор за зелено острво, за 

потребе примарне сепарације, односно селективног сакупљања неопасног 
рециклабилног отпада (папир, картон, стакло, лименке и ПВЦ боце); обезбедити 
простор за зелена острва за потребе примарне сепарације истог; 

− употребљених филтера за пречишћавање отпадног ваздуха; 
Инвеститор/корисник је у обавези да наведене отпадне материје и материјале сакупи, 
разврста и обезбеди рециклажу и искоришћење или одлагање преко правног лица које је 
овлашћено, односно које има дозволу за управљање наведеним врстама отпада. 

У току извођења радова на изградњи планираних објеката предвидети следеће мере 
заштите:  

− грађевински и остали отпадни материјал, који настане у току уклањања постојећих, 
односно изградње нових објеката сакупити, разврстати и обезбедити рециклажу и 
искоришћење или одлагање преко правног лица које је овлашћено, односно које има 
дозволу за управљање овом врстом отпада; 

− снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обављати на посебно 
опремљеним просторима, а у случају да дође до изливања уља и горива у 
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земљиште, извођач је у обавези да одмах прекине радове и изврши санацију, 
односно ремедијацију загађене површине. 

 
 
 
2.1.4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА И ПРОСТОРНО-

ПЛАНСКИ УСЛОВИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ  
 
Сеизмолошке карактеристике терена  
 

Према најновијим регионалним истраживањим 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 – Acc(g) и очекивани максимални интензитет земљотреса – Imax у 
јединицама Европске макросеизмичке скале (EMS-98), у оквиру повратног периода од 95, 
475 и 975 година могу се очекивати земљотреси максималног интензитета и убрзања 
приказани у табели. 

Табела: Сеизмички параметри 

Сеизмички параметри 
Повратни период времена (године) 

95 475 975 

Acc(g) max. 0,02-0,04 0,04-0,06 0,06-0,08 
Imax (EMS-98) VI VII VIII 

 
Ради заштите од земљотреса, објекте пројектовати у складу са: 

- Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким 
подручјима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). Све прорачуне 
сеизмичке стабилности заснивати на посебно изграђеним подацима микросеизмичке 
реоjнизације и 

- Правилником о привременим техничким нормативима за изградњу објеката који не 
спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“ бр. 39/64). 

 
 
Урбанистичке мере заштите од пожара 
 
У току пројектовања и извођења радова на изградњи објеката применити мере заштите од 
пожара у складу са одредбама Закона о заштити од пожара (Сл.гласник РС бр. 111/2009 и 
бр. 20/2015) и правилницима и стандардима који ближе регулишу изградњу објеката. 
 
Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно Правилника о 
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна 
возила у близини објеката повећаног ризика од пожара  ("Службени лист СРЈ", бр.8/95) и 
других техничких прописа и стандарда за такву врсту објеката.  
 
Капацитет водоводне мреже мора да обезбеђује довољне количине воде за гашење пожара 
(иницијално гашење), како за хидрантску мрежу тако и за друге инсталације које користе 
воду за гашење пожара. 
  
С тога, објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу, која се по протоку и притиску 
воде у мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за спољну и 
унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара ("Службени лист СФРЈ", бр.30/91). 
 
Такође, предвидети остале инсталације и системе заштите у складу са важећим законским и 
техничким прописима за категорију објеката планираних за изградњу: 
- Објекти морају бити реализовани и у складу са Правилником о техничким 

нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл.лист СФРЈ", бр.53, 54/88 и 
28/95) и Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења ("Сл.лист СРЈ", бр.11/96). 

- Применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и 
извођење завршних радова у грађевинарству("Службени лист СФРЈ", бр.21/90).  

http://www.seismo.gov.rs/
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- При фазној изградњи објеката обезбедити да свака фаза представља независну 
техно-економску целину. 

- Електроенергетски објекти и постројења морају бити реализовани у складу са 
Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и 
уређаја од пожара(("Службени лист СФРЈ", бр.87/93), Правилником о техничким 
нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница 
("Службени лист СФРЈ", бр.13/78) и Правилнику о изменама и допунама техничких 
норматива за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница 
("Службени лист СРЈ", бр.37/95). 

- Реализовати објекте у складу са Одлуком о условима и техничким нормативима за 
пројектовање и изградњу градског гасовода ("Сл. лист града Београда" бр.14/77), 
Правилником о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање 
гасних котларница ("Сл.лист СФРЈ", бр.10/90),уз претходно прибављање одобрења 
локације за трасу гасовода и место мерно регулационе станице од стране Управе за 
заштиту и спасавање, сходно чл. 28 и 29 Закона о експлозивним материјама, 
запањивим течностима и гасовима(”Сл.гласник СРС”, број 44/77,45/84 и 18/98), 
Правилником о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације ("Сл. лист 
СРЈ", бр.20/92 и 33/92) и Правилника о условима за несметану и безбедну 
дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бара ("Сл. гласник РС", бр. 
86/2015).  

 
У даљем поступку издавања локацијских услова за пројектовање и прикључење, у поступку 
израде Идејног решења за предметне објекте, потребно је прибавити Услове са аспекта 
мера заштите од пожара од стане надлежног органа Министарства, на основу којих ће се 
сагледати конкретна техничка решења, безбедносна растојања и др., у складу са Уредбом о 
локацијским условима ("Сл.гласник РС", бр.35/15 и 114/15). 
 
За објекте у којима се планира производња, прерада, дорада, претакање, складиштење, 
држање и промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова, потребно је прибавити 
Услове са аспекта мера заштите од пожара и експлозија ( у поступку израде идејног решења 
за објекте гасовода и МРС) од стране надлежног органа Министарства на основу којих ће се 
сагледати конкретни објекти, техничка решења, безбедносна растојања и др., у складу са 
Уредбом о локацијским условима (Службени гласник РС бр.35/2015 и 114/2015), Законом о 
запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (Службени гласник РС бр. 54/2015) 
и Законом о заштити од пожара (Службени гласник РС бр. 111/09 и 20/15). 
 
Објекти у којима је присутна или може бити присутна једна или више опасних материја у 
прописаним количинама, потребно је поштовати одредбе Закона о ванредним ситуацијама 
("Сл.гласник РС", бр.111/2009, 92/2011 и 93/2012") и правилника који ближе регулишу врсте и 
количине опасних материја, објекте и друге критеријуме на основу којих се сачињава План 
заштите од удеса, на који мора бити прибављена сагласност надлежног министарства, у 
складу са Правилником о врстама и количинама опасних материја, објектима и другим 
критеријумима на основу којих се сачињава план заштите од удеса и предузимају мере за 
спречавање удеса и ограничавање утицаја удеса на живот и здравље људи, материјалних 
добара и животну средину ("Сл.гласник РС", бр.48/2016) и Правилником о начину израде и 
садржају Плана заштите од удеса ("Сл.гласник РС", бр.82/2012). 

 (Услови: МУП – Управа за ванредне ситуације у Београду, 09/8 бр.217-516/2017  од  27.10.2017. 
године) 

 
Урбанистичке мере цивилне заштите 
 
Приликом изградње нових стамбених  објеката са подрумима, сходно  Закону о ванредним 
ситуацијама (”Сл.гласник РС”, бр.111/09, 92/11) и Закону о изменама и допунама Закона о 
ванредним ситуацијама(Сл.гласник РС, број 93/12.), над подрумским просторијама гради се 
ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта. До доношења ближих прописа о 
начину одржавања склоништа и прилагођавања комуналних, саобраћајних и других 
подземних објеката потребама склањања становништва, димензионисање ојачане плоче 
изнад подрумских просторија вршити према тачки 59. Техничких прописа за склоништа и 
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друге заштитне објекте (″Сл. Војни лист СРЈ″, број 13/98) односно према члану 55. 
Правилника о техничким нормативима за склоништа (″Сл. лист СФРЈ″, број 13/98). 
 
Услови од интереса за одбрану земље 
 
Од Министарства одбране-Управе за инфраструктуру добијен је допис под бр.3896-2, од 
17.11.2017, без посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље. 

 
2.1.5. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ  
(графички прилог бр. 9 „Инжењерскогеолошка карта терена“  Р 1: 1000) 

 
На основу урађене “Геолошко-геотехничкe документацијe за потребе израде Плана детаљне 
регулације уз Угриновачку улицу, у делу између улица Босанске и Новоградске, градска 
општина Земун'', од стране предузећа ''Геоалфа'' из Београда (јануар, 2018.), дефинисани су 
следећи инжењерскогеолошки услови. 
 
Терен на којем се налази предметна локација припада пространој лесној заравни познате 
под називом “Земунски лесни плато”. На самом истражном простору, као и на читавом 
Земунском лесном платоу, карактеристичне су појаве благих "брежуљака" и депресија 
"лесне вртаче" димензија декаметарског реда величине (дужина и ширина). Благи 
"брежуљци" и "лесне вртаче" показују пружање СЗ-ЈИ. Оваква оријентација облика, поред 
савремених егзодинамичких процеса, може се повезати и са њиховом генезом. Већи део 
истражног простора је покривен објектима око којих је терен заравњен, тако да нису могле 
да се јасно уоче природне геоморфолошке одлике терена. Апсолутне коте у оквиру 
истражног простора у природним условима  варирају од око 91,80-101,50мнв. У садашњим 
условима атмосферске воде највећим делом прима канализациона мрежа, док се известан 
део процеђује у подземље (на простору који није покривен урбанизацијом).  
 
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. 
Шири простор предметног терена изграђен је од лесних наслага, лесоида, алувијално-
барских, алувијално-језерских и језерско-барских седимената. Рецентне творевине, 
представљене различитим врстама насутог тла, контролисаног и глиновито-
неконтролисаног, налазе се на површини терена, а резултат су антропогене делатности на 
овом делу територије Земуна. 
 
На предметном терену издвајају се лесне наслаге у надизданској и изданској зони: 

 Лесне наслаге у надизданској зони одликују се цевастом порозношћу са вертикално 
оријентисаним макропорама. По својој хидрогеолошкој функцији представљају 
изразити хидрогеолошки спроводник. Кретање воде одвија се дуж макропора, 
вертикално наниже. Прихрањивање издани, највећим делом, врши се инфилтрацијом 
атмосферских падавина у подземље. На контакту лесних наслага са глиновитијом 
подлогом (четвртог лесног хоризонта и алувијално-барских седимената) долази до 
акумулације и формирања издани. Према постојећој документацији на предметном 
простору, надизданска зона се простире од површине терена до око коте 79(82)мнв. 
Осциловање између изданске и надизданске зоне је у директној вези са годишњим 
добом.  

 Лесне наслаге у изданској зони су интензивно физичко-хемијски измењене 
(деградиране) тако да по својим структурним карактеристикама не представљају 
типичне лесне наслаге већ се називају лесоидима, алевритима. У оквиру лесних 
наслага формиран је збијени тип издани.  
 

На теренима овакве геолошке конструкције 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. 
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Део предметног терена изложен је деловању савремених геолошких процеса који су 
последица деловања природних фактора, али има и процеса изазваних урбанизацијом 
терена. Ови процеси се ретко развијају изоловано. Најчешће прелазе из једног облика у 
други, зависно од морфолошких услова. У овом делу терена изграђеном од лесних наслага 
најзначајнији су процеси суфозије и слегања. 
 
На основу сагледаних инжењерскогеолошко-геотехничких карактеристика предметног 
простора, на простору Плана детаљне регулације издвојен је реjон C1а.  
 
Овим микрореjоном обухваћен је заравњени део терена нагиба 1-3о, са појавама 
карактеристичних благих уздигнућа “брежуљака” и депресија "лесних вртача" већих размера. 
Ниво подземне воде је на дубини од 12-20м од површине терена, око коте 80(82).  
Инжењерскогеолошка конструкција предметног дела терена омогућава нормално 
урбанистичко планирање површинских зона. Према геотехничким својствима, средине које 
учествују у конструкцији терена могу се користити као подтло за ослањање грађевинских 
објеката уз уважавање одређених препорука: 

 Објекти високоградње се могу фундирати директно (плоче, траке-унакрсно повезане, 
самци) на дубини елиминисања хумизираног слоја и насутог тла. У циљу заштите 
објеката од могућег неравномерног слегања неопходно је одстранити концентрисано 
допунско квашење темељног подтла водом. Неопходно је обезбедити брзо површинско 
одводњавање. Евентуално насипање вршити искључиво лесом (лесоидима) уз 
прописно збијање. Насипање се не сме вршити песком-шљунком јер би представљао 
реципијент површинских вода у подтло објеката што би кроз експлоатацију изазвало 
деформације као последице неравномерног слегања. При оптерећењима већим од 
120(130)kN/m2 и при накнадном провлажавању губе природну чврстоћу, услед чега 
долази до наглих слегања. Избор темељне конструкције мора се прилагодити оваквим 
условима. Пожељно је темеље пројектовати на јединственој коти у габариту објекта, 
без каскада. Код новопројектованих објеката је могуће, чак је и повољније што дубље 
фундирање (са једном подземном етажом), како би се избегло фундирање у горњој, 
изразито макропорозној зони леса. Вертикално се држе у природним и вештачким 
засецима висине до 2м. Дубље ископе треба изводити степеничасто са разупирањем и 
подграђивањем. Према важећим грађевинским нормама ГН 200 припадају II категорији 
земљишта. Услед растреситости леса (рахло тло), ископ је лак и може се обављати 
ручно.  

 Надградња постојећих објеката је могућа уколико се истраживањима утврди да 
предметни објекат и тло могу да издрже планирану интервенцију а у супротном 
неопходна је санација темеља. Потребно је урадити статичку и геостатичку анализу 
(постојећа и допунска оптерећења од објекта, врста, начин и дубина фундирања) за 
сваки конкретан случај. 

 Изградњу интерних саобраћајница и паркинг простора изводити искључиво на 
претходно адекватно припремљеном подтлу (уклонити насуто тло и хумус, извршити 
механичку стабилизацију подтла). Неопходно је обезбедити брз и квалитетан одвод 
кишних вода са саобраћајница, тротоара, паркинг простора. Избор материјала за 
носеће слојеве саобраћајнице и уградња истог мора испоштовати регулативу 
путарских прописа.  

 Код објеката за комуналну инфраструктуру сви спојеви морају бити флексибилни и 
заштићени. Треба обезбедити могућност праћења стања водоводно-канализационих 
инсталација и могућност брзе интервенције у случају хаварије на мрежи јер би 
представљале потенцијалну опасност за накнадно провлажавање подтла које би 
изазвало деформације на објектима а осим тога и до загађења тла и подземне воде.   

 
За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања а 
све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ 
бр. 101/15). 
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2.1.6. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ  
 

Под појмом унапређења енергетске ефикасности у зградарству подразумева се 
континуирани и широк опсег делатности којима је крајњи циљ смањење потрошње свих 
врста енергије. 
 
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС", 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) уважава значај енергетске ефикасности објеката (члан 4). Зграда која за своје 
функционисање подразумева утрошак енергије, мора бити пројектована, изграђена, 
коришћена и одржавана на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства зграда. 
Обавеза унапређења енергетске ефикасности објеката дефинисана је у фази пројектовања, 
извођења, коришћења и одржавања. 
 
У мере енергетске ефикасности на предметном подручју можемо издвојити: 
 

 побољшање топлотних карактеристика постојећих објеката; 

 изградњу нових објеката са побољшаном изолацијом, применом пасивне соларне 
архитектуре, смањењем расхладних стаклених површина, контролом и регулацијом 
инсталација, квалитетнијом израдом и обрадом  спољних прозора и врата; 

 планирање енергетски ефикасне инфраструктуре и технологије - користити ефикасне 
системе грејања, вентилације, климатизације, припреме топле воде и расвете, 
укључујући и коришћење обновљивих извора енергије колико је то могуће; 

 водити рачуна о избору адекватног облика, позиције и оријентације објекта како би се 
умањили негативни ефекти климатских утицаја (температура, ветар, влага, сунчево 
зрачење); 

 обезбеђење високог степена природне ветилације и остварење што бољег квалитета 
ваздуха и уједначености унутрашње температуре на дневном и/или сезонском нивоу; 

 заштита објекта од прејаког летњег сунца зеленилом и архитектонским елементима 
за заштиту од сунца; 

 примена адекватне вегетације и зеленила у циљу повећања засенчености односно 
заштите од претераног загревања; 

 коришћење природних материјала и материјала нешкодљиихе по здравље људи и 
околину, као и материјале изузетних термичких и изолационих карактеристика; 

 увођење система даљинског управљања на свим грејним и гасним подручјима; 

 омогућавање свим потрошачима да преко ЈКП „Београдске електране“ и ЈП 
„Србијагас“ уграде мераче топлоте и природног гаса и да плаћају  према 
утрошеној потрошњи ових комуналних производа; 

 
Све ове мере приликом израде техничке документације, извођења и техничког пријема 
објеката радити у складу са Правилником о Енергетској ефикасности зграда („Службени 
гласник РС“  бр. 61/2011). 

 
2.1.7. УСЛОВИ ЗА ПРИСТУПАЧНОСТ ПРОСТОРА  

 
У даљем спровођењу плана, при решавању саобраћајних површина, прилаза објектима и 
других елемената уређења и изградње простора и објеката применити одредбе Правилника 
о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се 
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама 
(„Службени гласник РС“, бр. 22/15). 
 
2.1.8. УСЛОВИ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ОТПАДА  
 
За евакуацију комуналног отпада из планираних објеката неопходно је набавити судове-
контејнере запремине 1100 литара и габаритних димензија 1,37х1,20х1,45m, у потребном 
броју који се одређује према нормативу:  1 контејнер на 800m2 корисне површине простора. 
 

Према Одлуци о одржавању чистоће (Службени лист града Београда број 42/2012 и 
31/2013), контејнери морају бити постављени изван јавних саобраћајних површина, на 
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избетонираним платоима, у посебни изграђеним нишама у оквиру граница формираних 
грађевинских парцела или комплекса или у смећарама унутар самих објеката.  
 
Смећаре градити као посебне боксове ограђене материјалом према замисли 
инвеститора/пројектанта или као засебне, затворене просторије,  са једним точећим местом 
са славином и холендером и сливником повезаним на канализациону мрежу, ради лакшег 
одржавања хигијене тог простора. Максимално ручно гурање контејнера од локације до 
коловоза износи максимум 15m по равној подлози, без степеника и са успоном до 3%.  
 
Отпатке другачијег састава од кућног смећа, а који не припадају групи опасног отпада, треба 
одлагати у посебне судове, који ће бити постављени у складу са наведеним нормативима, а 
празниће се према потребама инвеститора и закљученом уговору са ЈКП ''Градска чистоћа''. 
 

При изради техничке документације за изградњу објеката, неопходно је од ЈКП ''Градска 
чистоћа'' прибавити ближе услове, за сваки планирани објекат појединачно. 
 

 (Услови: ЈКП Градска чистоћа, бр.17987  од  31.10.2017. године) 

 

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 
3.1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ   
(графички прилог бр.3 „Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским 
елементима за обележавање“ Р 1:1000) 

 
ПОПИС ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 

Назив површине јавне намене 
Ознака 

грађ.парцеле 
Катастарске парцеле 

Део Тршћанске улице  СА-1 

К.о. Земун 
Део к.п.: 12489; 12491; 12493; 12495; 16388; 12499; 
11751; 11749; 11743; 11742; 11740; 11708; 11706; 
11703; 11702; 11697; 16383; 14272; 12569/1; 

Део Улицe Босанске СА-2 
К.о. Земун 
Део к.п.: 14271; 

Улица Тршћанска 1 СА-3 
K.O. Земун 
Цела к.п.: 11738/2 
Део к.п.: 11738/1; 11740 

Колско пешачка стаза СА-4 
K.O. Земун 
Део к.п.: 12569/1 

Улица Бранка Пешића СА-5 
K.O. Земун 
Део к.п.: 11695 

Улица Бранка Пешића СА-6 
K.O. Земун 
Део к.п.: 12569/1; 11694/2; 11695 

Улица Нова 4 СА-7 
К.о. Земун 
Део к.п.: 11692; 11693; 11691; 11690; 11688; 11687; 
11673/2; 11685/2; 11672/2; 

Улица Нова 1 СА-8 

К.о. Земун 
Целе к.п.: 11630/7; 11630/6; 11630/5; 11630/4; 11630/3;  
Део к.п.: 11673/1; 11671/1; 11669/2; 11666/1; 11666/2; 
11664/2; 11664/1; 11665/2; 11663; 11660; 11658; 
11643; 11642; 11640; 11641; 11638/1; 11635; 11631; 
11632/1; 11630/1; 11630/2; 16455; 16456; 11628/2; 
12569/7; 12569/4; 

Улица Нова 2 СА-9 
K.O. Земун 
Део к.п.: 12569/1 

Улица Нова 3 СА-10 
К.о. Земун 
Део к.п.: 12569/1; 12569/3; 12569/7; 12569/4; 11632/1; 
11636/1; 11638/1; 11644/1; 

Улица Горњоградска СА-11 
К.о. Земун 
Део к.п.: 14274/1; 12595/1; 12593/10; 12591; 12590; 
12589; 11589/1; 11589/2; 11588; 

Улица Драгана Ракића СА-12 
K.O. Земун 
Део к.п.: 12547 

Део Угриновачке улице СА-13 
К.о. Земун 
Део к.п.: 14233/1; 

Део Тршћанске улице СА-14 
К.о. Земун 
Целе к.п.: 11189/1; 11187/1; 11183/3; 11181/1; 11179/1; 
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11178/1; 11169/1; 11168/1;  
Део к.п.: 11171; 14254; 11190/1; 

Део Тршћанске улице СА-15 
К.о. Земун 
Део к.п.: 14233/1;  

Део Угриновачке улице СА-16 
К.о. Земун 
Део к.п.: 14233/1; 

Део Угриновачке улице СА-17 
К.о. Земун 
Део к.п.: 14233/1; 

Део Угриновачке улице СА-18 
К.о. Земун 
Део к.п.: 14233/1; 

Јавни паркинг СП2-1 
K.O. Земун 
Део к.п.: 12569/1; 12569/3 

 
Напомена: У случају неслагања бројева катастарских и грађевинских парцела из текстуалног и 
графичког дела Плана, важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из графичког прилога бр.4 
„План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“ Р 1:1000 

 
 
3.1.1. МРЕЖА САОБРАЋАЈНИЦА 

 
Концепт уличне мреже заснива се на Плану генералне регулације према коме у 
функционално рангираној уличној мрежи града, примарну уличну мрежу, чине следеће 
саобраћајнице:  

- Угриновачка улица у рангу магистралне саобраћајнице,  

- Тршћанска (део од Угриновачке ка Улици цара Душана) и Горњоградска улица, које су 

у рангу улица другог реда. 

 

Остале саобраћајнице унутар границе Плана (Босанска, Драгана Ракића, Бранка Пешића, 
доњи део Тршћанске, Тршћанска 1, Нова 1, Нова 2, Нова 3 и Нова 4) су део секундарне 
уличне мреже. 
 
Источна граница плана је дефинисана регулацијом Горњоградске улице, која је планирана у 
складу са изведеним стањем. Западна граница плана иде дуж улица: Босанске, Тршћанске 1 
и Тршћанске. 
 
Улице Тршћанска, Босанска, Бранка Пешића, Нова 4 и Горњоградска везују се на 
Угриновачку улицу у постојећем стању. За Угриновачку улицу у току је израда Нацрта плана 
према Одлуци о изради Плана детаљне регулације Угриновачке улице од саобраћајнице Т-6 
до Булевара Михајла Пупина, Градска општина Земун, („Сл. лист града Београда”, бр. 
67/13).  
 
Планирано саобраћајно решење заснива се на постојећој уличној мрежи и увођењу нових 
улица које су биле неопходне да опслуже планиране садржаје као и на спајању два 
постојећа дела улице Бранка Пешића.  

За зону становања типологије С6 планиран је приступ улицама: Нова 1, Нова 2, Нова 3 и 
Нова 4. Улица Нова 3 планирана је као веза следећих улица: Драгана Ракића, Нове 1 и Нове 
2; на начин како је то приказано у одговарајућим графичким прилозима. Део планиране 
Улице Нова 3 је у оквиру постојећег паркинг простора уз Улицу Драгана Ракића.Постојећи 
паркинг се овим планом задржава и то као планирана паркинг скупина СП2. 

Делови примарних саобраћајница Тршћанске и Горњоградске, које су обухваћене границом 
плана, планиране су углавном у оквиру постојећих регулационих линија. Према 
дефинисаном рангу планиране су као двосмерне улице са по једном коловозном траком по 
смеру вожње и са обостраним тротоарима и ивичним зеленилом. Планирани елементи 
попречних профила приказани су у оквиру одговарајућих графичких прилога. 
 
Елементи ситуационог плана, подужог профила и попречни профили дефинисани су у 
оквиру одговарајућих графичких прилога. 
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Нивелационо решење саобраћајних површина урађено је уз услов да се поштују висинске 
коте: изведених саобраћајница на које се везују, изведених објеката, као и топографије овог 
простора. Кроз израду пројектне документације могућа су нивелациона одступања од 
планског решења у мери која не би онемогућила планирану ободну изградњу. 

Коловозну конструкцију планираних саобраћајница изградити од примерених материјала, а 
димензионисати је у складу са меродавним оптерећењем и инжењерско-геолошким 
условима. 

Током разраде планског саобраћајног решења кроз техничку документацију, уколико се 
изнађе прихватљивије решење у инвестиционо-техничком смислу, дозвољена је 
прерасподела садржаја попречних профила, као и инсталација, унутар Планом дефинисане 
регулације саобраћајница. 

 
3.1.2. ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
 
Предметно подручје је опслужено са више аутобуских линија које саобраћају улицама 
Угриновачком, Новоградском и Добровољачком. 
 
Концептом развоја јавног превоза планира се задржавање постојећих траса линија јавног 
превоза и увођење нових линија, уз могућност реорганизације постојећих линија и корекције 
дужина стајалишта, а у складу са развојем саобраћајног система, повећањем и променом 
превозних капацитета. 
 
У том смислу, у оквиру границе Плана и у контактном подручју, планирано је да аутобуске 
линије саобраћају следећим улицама: Угриновачка, Новоградска (у смеру од Угриновачке ка 
Улици цара Душана), Добровољачка (у смеру од Улице цара Душана ка Угриновачкој улици) 
и Горњоградска (нова траса), са дефинисаним стајалиштима. 
 
У зони стајалишта линија јавног превоза, трасе бициклистичких стаза су планиране иза 
стајалишног платоа. У случајевима где у зони стајалишта јавног превоза није могуће 
планирати бициклистичку и пешачку стазу у минималној ширини, бициклистичка стаза је 
прекинута у дужини тог стајалишта. 

  
3.1.3. ПАРКИРАЊЕ 
 
За планиране садржаје потребно је обезбедити потребан број паркинг места (ПМ) у оквиру 
припадајућих парцела. Нормативи за паркирање возила дати су у правилима грађења за 
јавне службе и у правилима грађења за остале намене. 
 
За нове објекте се планира обезбеђење потребног броја паркинг места у оквиру припадајуће 
парцеле, осим за објекте предшколске установе за које се паркирање решава ван 
комплекса, односно за: 

- Ј1-1 у блоку 3, у регулацији Улице Бранка Пешића и 

- Ј1-2 у блоку 6, у регулацији улице Нова 1.  
 
У зонама комерцијалних делатности и јавних служби, као и код вишепородичног становања 
са преко десет стамбених  јединица, од укупног броја паркинг места 5% обезбедити за особе 
са инвалидитетом, у свему према Правилнику о техничким стандардима планирања, 
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ 
особама са ивалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС, бр. 22/2015). У 
складу са поменутим правилником, планирати и рампе и пешачке комуникације, а паркинг 
места која користе особе са инвалидитетом лоцирати у близини улаза у објекте. 
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3.1.4. БИЦИКЛИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ 
 
У оквиру границе Плана, у регулацији дела Тршћанске улице, планира се двосмерна 
бициклистичка стаза ширине 2,2m и у регулацији Угриновачке улице, обострано једносмерне 
бициклистичке стазе, ширине 1,1m. 
 

(Услови: Секретаријат за саобраћај IV-05 бр.344.4-64/2017 од 08.11.2017.године, Секретаријат за 
јавни превоз XXXIV-03 бр.346.7-87/2018 од 21.08.2018.године) 

 
3.1.5. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У ОКВИРУ РЕГУЛАЦИЈЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ 

ПОВРШИНА  
(графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина“  Р 1: 1000 и графички прилог бр. 8 
„Синхрон план“ Р 1:1000) 

 
р.бр. УЛИЦА постојећи/ 

не 
једнострани/ 
двострани 

једноредни/ 
вишередни 

хомоген/ 
хетероген 

травна 
баштица/ не 

1. Босанска пост./план. једнострани једноредни хомоген травна башт. 

2. Бранка Пешића пост./план. двострани једноредни хомоген травна башт. 

3. Драгана Ракића планиран двострани једноредни хомоген травна башт. 

4. Горњоградска пост./план. двострани једноредни хетероген травна башт. 

 
У регулацији саобраћајница планирано је очување и унапређење постојећих траса дрвореда 
(допуном празних садних места) и формирање нових, као и формирање травних баштица у 
зависности од просторних могућности. У оквиру површина за паркирање планирано је 
очување постојећих дрворедних стабла и садња нових стабала у делу где недостају. 
 
Приликом формирања планираних траса дрвореда, односно садње нових дрворедних 
садница, потребно је поштовати следеће услове: 

 користити школоване саднице лишћара, мин. висине 3,5 m, стабло чисто од грана до 
висине од 2,5 m и прсног пречника најмање 15 cm; 

 одабир врста за формирање дрвореда ускладити са просторним могућностима, као и 
са врстама постојећих дрворедних стабала; 

 користити претежно аутохтоне биљне врсте које припадају природној потенцијалној 
вегетацији, прилагодљиве на локалне услове средине, са дугим вегетационим 
периодом; 

 није дозвољено коришћење инванзивних и алергених врста; 
 садњу стабала вршити у садне јаме минималног пречника 1 m; 
 стабла садити на минималном растојању 5-10 m (у зависности од одабране врсте); 
 уградити металну решетку за заштиту корена и стабла; 
 растојање стабала (дебла) од објеката не би требало да буде мање од 5 до 7 m (у 

зависности од избора врста); 
 обезбедити физичку заштиту дебла младих дрворедних стабала од механичких 

оштећења и временских непогода; и 
 обезбедити заливни систем; 
 за озелењавање ивичних разделних трака – травних баштица, треба користити 

травни покривач, ниже форме перена и шибља;  
 за застирање паркинг простора користити порозне засторе свуда где нису изричито 

неопходни чврсти; и 
 током извођења радова неопходно је присуство надлежних служби ЈКП „Зеленило-

Београд“. 
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3.1.6. КОЛСКО ПЕШАЧКА СТАЗА 
 
За постојећу колско пешачку стазу, која се налази између блокова 3 и 3а, планирана је 
парцела ширине 5.0m, означена са СА-4. Стазу је потребно поплочати и адекватно 
осветлити. 

 
3.1.7. ЈАВНИ ПАРКИНГ СП2 
 

Постојећи паркинг простор (СП 2), између улица Нова 3 и Драгана Ракића се овим планом 
задржава и формира се парцела СП2-1.  
 
При реконструкцији паркинга, за планиране интерне саобраћајнице које омогућују прилаз 
паркинзима, применити коловозну конструкцију са асфалтним застором сходно очекиваном 
саобраћајном оптерећењу и геомеханичким карактеристикама тла. При реконструкцији 
паркинга водити рачуна да се обезбеди 5% од укупног броја паркинг места за особе са 
инвалидитетом.  
 
Коловозни застор на паркинг местима може бити од растер елемената или од асфалта, осим 
на паркинг местима за особе са инвалидитетом где је обавезан асфалтни коловозни застор. 
Паркинге осенчити а при распореду паркинг места водити рачуна да се постојећа квалитетна 
стабла максимално задрже.  
 

Засену  сваког трећег паркинг места, извести садњом високих лишћара, расаднички 
школованих садница које се одликују густом крошњом и отпорношћу на услове средине, 
посебно на издувне гасове и прашину. Изабрати врсте које су усклађене са 
микроклиматским условима средине, санитарно исправне и не могу бити на листи 
алергената. 

 
3.2. ПОВРШИНЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОБЈЕКТЕ И КОМПЛЕКСЕ  
(графички прилог бр. 8 „Синхрон план“ Р 1:1000) 
 
3.2.1. ВОДОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ  
(графички прилог бр. 5 „Водоводна и канализациона мрежа и објекти“ Р 1:1000) 
 
Простор обухваћен предметним Планом припада првој висинској зони водоснабдевања 
града Београда са изграђеном примарном водоводном мрежом упутар граница плана и 
непосредном окружењу: 

- цевовод 150 mm (В1Л150) дуж Угриновачке улице, 

- цевовод 80 mm (В1А80) дуж улице Босанска, 

- цевовод 80 mm (В1А80), односно 90 mm (В1А80) дуж улице Бранка Пешића, 

- цевовод 90 mm (В1ПЕ90) дуж улице Нова 2,  

- цевовод 160 mm (В1ПЕ160) дуж улице Нова 1, 

- цевовод 80 mm (В1А80) дуж улице Горњоградска, 

- цевоводи 400 mm (В1Ч400) и 110 mm (В1А100) дуж улице Новоградска, 

- цевовод 80 mm (В1А80), односно 100 mm (В1А10) дуж улице Горњоградска, 

- цевовод 150 mm (В1А150) дуж улице Драгана Ракића, 

- цевовод 80 mm (В1А80) дуж улице Тршћанска, 

- цевоводи 110 mm (В1ПЕ110) унутар блока 6 (зона С6) између улица Нова 1 и Нова 3.   
 
Предметним простором, најпре Угриновачком улицом, делом кроз блок 7 (зона С6) између 
улица Угриновачка и Драгана Ракића и даље Горњоградском пролази магистрални цевовод 

1000 mm (В1Ч1000).  У постојећем стању, у границама предметног плана постоји изграђена 
дистрибутивна водоводна мрежа.  
 
За уредно снабдевање водом предметне локације у складу са наменама и новим 
саобраћајним решењем у граница Плана планирају се следећи радови: 
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- с обзиром да магистрални цевовод 1000 mm (В1Ч1000) на делу између улица 
Угриновачка и Драгана Ракића прелази преко површина осталих намена, локално се 
измешта у Горњоградску улицу и око њега се формира заштитни коридор ширине 5m,  

- постојећи цевоводи пречника мањег од 100 mm укидају се и замењују цевоводима 

минималног пречника 150 mm, 

- за потребе нових корисника и на деловима где је нема, планира се изградња водоводне 

мреже  димензија мин. 150 mm. 
 
Снабдевање потрошача водом је са постојеће, односно планиране водоводне мреже.  
 
Планирану уличну водоводну мрежу, као и ону која се реконструише, повезати са постојећом 
по прстенастом принципу. Трасе планиране водоводне мреже водити јавним површинама, 
тротоарима или ивичњацима у складу са синхрон планом. Водоводну мрежу опремити 
противпожарним хидрантима на прописаном одстојању поштујући важећи Правилник о 
техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени 
гласник РС“, бр. 3/2018), затварачима, испустима и свим осталим елементима неопходним 
за њено правилно функционисање и одржавање.  
 
При изградњи водити рачуна да се не наруши стабилност и функционалност постојећих 

инсталација водовода, посебно магистралног водовода 1000 mm (В1Ч1000) у Угриновачкој 
и  Горњоградској улици.  
 
Прикључење објекта на уличну водоводну мрежу извести преко водомера у водомерном 
окну, а према техничким прописима ЈКП „Београдског водовода и канализације“. Пројекте 
водоводне мреже радити према техничким прописима ЈКП „Београдског водовода и 
канализације“ и на исте прибавити сагласности. 
 

(Услови ЈКП Београдски водовод и канализација, Служба за развој бр. 75804 I4-1/2231 Л/1685 од 
13.12.2017. год.)  

 
3.2.2. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ  
(графички прилог бр. 5 „Водоводна и канализациона мрежа и објекти“ Р 1:1000) 
 
Локација предметног Плана припада подручју Централног градског канализационог система, 
делу на коме је заснован сепарациони систем и изграђена канализациона мрежа: 

- фекални канал 250 mm (ФАЦ250) и кишни канал 600 mm (ААЦ600) у улици 
Угриновачка,  

- кишни колектор АК70/160 у улицама Босанска, делом Угроновачка и Тршћанска, 

- фекални канал 250 mm (ФПВЦ250) у улицама Бранка Пешића и Нова 1, 

- фекални канал 300 mm (ФАЦ300) и кишни канал 250-500 mm (АК300-АК500) у улици 
Драгана Ракића,  

- фекални канал 250-300 mm (ФАЦ250-300) и кишни канали 500-800 mm (ААЦ500, 
АБ800) и колектор АБ100/150 cm у улици Горњоградска.  

 
Предметно подручје припада сливу КЦС „Ушће“. Крајни реципијент кишних вода са 
предметног подручја је река Дунав а употребљених КЦС „Ушће“.  
 
Упоребљене воде природно гравитирају ка колектору ФК90/160 cm у Угриновачкој улици (ван 
граница плана). Примарни одводник употребљених вода са овог подручја је колектор 90/157 
cm у Првомајској улици, који их одводи даље до КЦС „Ушће“. У зони Цетињске улице овај 
колектор је преоптерећен а нови колектор 200/175 cm на релацији Цетињска-Карађорђев 
трг-Ушће већ је изграђен и пред пуштањем је у рад. Нови колектор фукционише само на 
низводној деоници, услов за његово пуштање у рад у целости је појачање капацитета КЦС 
„Ушће“. Такође, капацитет постојеће КЦС „Ушће“ по питању пријема употребљених вода је 
попуњен. Концептом развоја београдског канализационог система и ПГР-ом Београда 
(„Службени лист града Београда“, бр. 20/16 и 97/16) на локацији постојеће предвиђена је 
изградња нове КЦС „Ушће-нова“. Пуштање у рад и повезивање у систем новог колектора на 
релацији Цетињска-Карађорђев трг-Ушће биће могућ тек након изградње КЦС „Ушће-нова“, 
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тако да ће планирана изградња додатних капацититета на локацији бити могућа након 
изградње КЦС „Ушће-нова“.  
  
Атмосферске воде са предметне територије се преко постојећих колектора АБ50/75-70/160 
cm (излив у реку из правца Тршћанске улице) и АБ100/150-220/194 cm (излив у реку из 
правца Банатске улице) контролисано сакупљају и одводе до реке Дунав.  
 
Постојећа и планирана канализациона мрежа непосредни је реципијент употребљених и 
атмосферских вода са подручја предметног плана. 
 
За уредно одвођење атмосферских и упоребљених вода са предметне локације и унутар 
граница Плана у складу са наменама и новим саобраћајним планирају се следећи радови: 

- канализација се решава по сепарационом принципу,  

- постојећа канализациона мрежа нестандарних димензија реконтруше у складу са 
важећим стандардима и прописима београдске канализације који за атмосферску 
канализацију износи мин. Ø300 mm а за фекалну мин. Ø250 mm, 

- положај постојеће канализационе мреже усаглашава се са саобраћајним решењем и 
планираним наменама и измешта у јавну површину, 

- за потребе нових корисника и на деловима где је нема планира се изградња нове 
канализационе мреже по стандардима и прописима Београдске канализације. 

 
За прикључење планираних објеката, као и постојећих који се дограђују и реконструишу, 
користити постојећи прикључак уколико квалитетом и капацитетом задовољава потребе 
корисника. У супротном, исти треба реконструисати према важећим стандардима београдске 
канализације. Објекте прикључити на уличну канализациону мрежу у складу са техничким 
нормама и прописима Београдске канализације.  
 
При изградњи водити рачуна да се не наруши стабилност и функционалност постојећих 
инсталација канализације. Изнад објеката канализације није дозвољена никакава изградња. 
При планирању објеката, дефинисању регулационих и грађевинских линија, исте поставити 
на прописаном одстојању од објеката канализације. Начин изградње канализације 
прилагодити хидрогеолошким карактеристикама терена.   
 
Предвидети одводњавање свих слободних површина у плану и улицама, водећи рачуна о 
квалитету вода које се прихватају канализационим системом. Квалитет отпадних вода које 
се испуштају у градски канализациони систем мора да одговара Одлуци о одвођењу и 
пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда („Службени 
лист града Београда“, број 06/10 и 29/14). Уколико постоји могућност изливања нафте и 
њених деривата, неопходно је отпадну воду, пре упуштања у градску канализацију 
пропустити кроз сепараторе масти и уља, у складу са „Уредбом о граничним вредностима 
емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање“ („Службени Гласник 
РС“, број 67/12 и 48/12).  
 
Приликом изградње планираних објеката не сме се угрозити стабилност и функционалност 
постојећих објеката канализације. Планиране објекте поставити на адекватном одстојању, 
како се не би оштетили објекти канализације.  
 
Трасе планиране канализационе мреже водити јавним површинама у складу са синхрон 
планом.  
 
Није допуштено прикључење отпадних вода на кишне канале, нити кишних вода на фекалне 
канале. 
 
Пројекте уличне канализационе мреже радити према техничким прописима ЈКП „Београдског 
водовода и канализације“ и на исте прибавити сагласности. Објекте прикључити на уличну 
канализацију према техничким прописима ЈКП „Београдског водовода и канализације“. 
 

(Услови ЈКП Београдски водовод и канализација, Служба за развој бр. 75804/1, I4-1/2231 од 
23.11.2017. год.)  
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3.2.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ  
(графички прилог бр. 6 „Електроенергетска и телекомуникациона мрежа и објекти“ Р 1:1000) 
 
Подручје у оквиру Плана напаја се из ТС 35/10 kV "Земун 2". 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. 
 
Према урбанистичким показатељима, за предметно подручје, потребно је изградити 5 (пет) 
ТС 10/0,4 kV, капацитета 1000 kVА. Дати број планираних ТС 10/0,4 kV не обухвата 
планирано измештање постојећих трансформаторских станица. 
 
Планиране ТС 10/0,4 kV распоредити по блоковима и зонама на следећи начин: 
 

ознака блока 
или зоне 

број планираних 
ТС 10/0,4 kV 

број планираних 
ТС 10/0,4 kV 

за измештање 

1 1 1 

7 1 1 

ЗП2  (уз Улицу 
Бранка Пешића) 

2 0 

СП2  (уз Улицу 
Драгана Ракића) 

1 1 

укупно 5 3 

 
Постојећу ТС 10/0,4 kV, рег.бр. Z-397, у блоку бр.1 (зона П2), која може бити угрожена 
планираном изградњом, изместити у објекат који се гради или дограђује (што укупно износи  
две планиране ТС 10/0,4 kV у блоку бр.1). 
Постојећу ТС 10/0,4 kV, рег.бр. Z-1949, у блоку бр.7 (зона С6), која може бити угрожена 
планираном изградњом, изместити у објекат који се гради или дограђује (што укупно износи  
две планиране ТС 10/0,4 kV у блоку бр.7). 
Постојећу ТС 10/0,4 kV, рег.бр. Z-532, у блоку бр.8 (зона К4), која може бити угрожена 
планираном изградњом, изместити у зону СП2, уз Улицу Драгана Ракића. 
 
Планиране трафостанице у блоковима 1 и 7, градити у склопу новог објекта који се гради 
или као слободностојећи објекат, а оставља се инвеститору да у сарадњи са дистрибутером 
електричне енергије одреди начин изградње ТС као и тaчну локацију ТС, у оквиру блока, 
кроз израду техничке документације сходно динамици изградње, тачној структури, површини 
и намени нових објеката, те њиховим потребама повезивања на електричну мрежу. 
Планиране ТС 10/0,4 kV у зонама СП2 и ЗП2 (уз Улице Бранка Пешића и Драгана Ракића), 
које ће, између осталог, снабдевати ЈО електричном енергијом, изградити као 
слободностојеће. Дозвољава се да се уместо две  ТС 10/0,4 kV капацитета 1000 kVА изгради 
једна ТС 10/0,4 kV капацитета 2×1000 kVА. 
 
Планиране ТС 10/0,4 kV изградити у склопу грађевинских објеката под следећим условима: 

 просторије за смештај ТС 10/0,4 kV, својим димензијама и распоредом треба да 
послужи за смештај трансформатора и одговарајуће опреме; 

 просторије за ТС предвидити у нивоу терена или са незнатним одступањем од 
претходног става;  

 трансформаторска станица капацитета 1000 kVА мора имати два одељења и то: једно 
одељење за смештај трансформатора и једно одељење за смештај развода високог и 
ниског напона;  

 свако одељење мора имати несметан директан приступ споља; 

 бетонско постоље у одељењу за смештај трансформатора мора бити конструктивно 
одвојено од конструкције зграде;  

 између ослонца трансформатора и трансформатора поставити еластичну подлогу у 
циљу пресецања акустичних мостова (преноса вибрација); 
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 обезбедити звучну изолацију таванице просторије за смештај трансформатора и 
блокирати извор звука дуж зидова просторије; 

 предвидети топлотну изолацију просторија ТС; 

 колски приступ планирати изградњом приступног пута најмање ширине 3,00 m до 
најближе саобраћајнице. 

 
Планиране слободностојеће ТС 10/0,4 kV изградити под следећим условима:  

 за трансформаторску станицу капацитета 1000 kVА обезбедити простор минималних 
димензија 5×6 m; 

 за трансформаторску станицу капацитета 2×1000 kVА обезбедити простор минималних 
димензија 7×8 m; 

 просторије за смештај ТС 10/0,4 kV, својим димензијама и распоредом треба да послужи 
за смештај трансформатора и одговарајуће опреме; 

 трансформаторска станица капацитета 1000 kVА мора имати два одвојена одељења и 
то: одељење за смештај трансформатора и одељење за смештај развода високог и 
ниског напона; 

 трансформаторска станица капацитета 2×1000 kVА мора имати три одвојена одељења: 
два одељења за смештај трансформатора и одељење за смештај развода високог и 
ниског напона;  

 колски приступ планирати изградњом приступног пута најмање ширине 3,00 m до 
најближе саобраћајнице. 

 
Планиране ТС 10/0,4 kV прикључити на планирану или постојећу 10 kV мрежу, која се напаја 
из планиране ТС 110/10 kV "Земун Нови град" и постојећих  ТС 35/10 kV ''Земун Нови град'' и 
ТС 35/10 kV ''Земун 2''.  
Од планираних ТС 10/0,4 kV до потрошача изградити електроенергетску мрежу 1 kV. 
 
Све слободне и саобраћајне површине као и паркинг просторе, опремити инсталацијама 
јавног осветљења (ЈО) тако да се постигне задовољавајући ниво фотометријских величина. 
За осветљење применити савремене светиљке које имају добре фотометријске 
карактеристике и које омогућавају квалитетну и економичну расвету.  
 
Уколико се при планираној изградњи угрожавају постојећи подземни електроенергетски 
водови 10 и 1 kV потребно их је изместити и/или заштитити, а код надземних водова 
обезбедити сигурносну висину, изместити их или извршити каблирање дела надземног вода. 
Уколико се трасе подземних водова 10 и 1 kV нађу испод коловоза постојећих или 
планираних саобраћајница, водове заштитити постављањем у кабловску канализацију 
пречника ǿ100 mm. Предвидети 100% резерве за водове 10 kV и 50% резерве за 1 kV 
водове у броју отвора кабловске канализације. Измештање постојећих подземних водова 
извести подземним водовима одговарајућег типа и пресека.  
 
Планиране електроенергетске водове 10 kV, 1 kV и ЈО изградити подземно, у рову дубине 
0,8 m и ширине у зависности од броја електроенергетских водова. На местима где се очекују 
већа механичка напрезања све електроенергетске водове поставити у кабловску 
канализацију или заштитне цеви као и на прeлазима испод коловоза саобраћајница.  
 

(Услови: АД "Електромрежа Србије"  бр. 130-00-УТД-003-699/2017-002, од 23.11.2017. године  
"ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА", 82100 СР, 01110 МГ, бр. 6950/17 од 15.01.2018.год.) 

 
3.2.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ  
(графички прилог бр. 6 „Електроенергетска и телекомуникациона мрежа и објекти“ Р 
1:1000) 

 
Предметно подручје припада кабловском подручју аутоматске телефонске централе (АТЦ) 
"Земун". Приступна телекомуникациона (ТК) мрежа изведена је кабловима постављеним 
слободно у земљу или у ТК канализацију, а претплатници су преко спољашњих односно 
унутрашњих извода повезани са дистрибутивном мрежом.  
На предметном подручју за потребе постојећих ТК корисника изграђена је ТК мрежа, и у 
оквиру ње: 
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 постојећа ТК канализација; 

 постојећи подземни ТК каблови; 

 постојећи оптички ТК каблови. 
 

Потребе за новим прикључцима, односно ТК услугама биће решене у складу са најновијим 
смерницама за планирање и пројектовање ТК мреже уз примену нових технологија.  
За стамбене објекте индивидуалног становања приступна ТК мрежа се може реализовати 
коришћењем бакарних каблова. 
 
За постојеће стамбене објекте колективног становања приступна ТК мрежа се може 
реализовати бакарним кабловима (искоришћење постојећих капацитета) или оптичким 
кабловима FTTB (Fiber То the Building) технологијом монтажом приступних ТК уређаја који се 
са централном концентрацијом повезују коришћењем оптичких каблова. 
  
За планиране стамбене објекте колективног становања приступна ТК мрежа се може 
реализовати GPON технологијом у топологији FTTH (Fiber То the Home) који се са 
централном концентрацијом повезују коришћењем оптичких каблова.  
 
За пословне објекте планира се реализација FTTB (Fiber То the Building) решења полагањем 
приводног оптичког кабла до предметних објеката и монтажом одговарајуће активне ТК 
опреме у њима.    
 
Планира се више микролокација, по једна за сваки планирани комерцијални објекат (у 
објекту или на слободној површини близу планираног комерцијалног објекта), и по једна за 
сваки планирани стамбени објекат за зону у којој је планирано вишепородично становање (у 
објекту или на слободној површини близу планираног стамбеног објекта), за смештај ТК 
опреме. 
 
За смештај ТК опреме - indoor кабинета обезбедити простор површине од 2-4m².  
За смештај ТК опреме - outdoor кабинета обезбедити простор 2х2m на јавној површини (на 
тротоару, уз зграду или на зеленој површини).  
 
Микролокација за ТК опрему треба да је лако приступачна, како за особље, тако и за увод 
каблова и прилаз службених возила. Потребно је за микролокацију обезбедити напајање.  
 
Планира се да приступна ТК мрежа буде подземна, па је за повезивање на ТК мрежу 
неопходно обезбедити  приступ  свим објектима путем ТК канализације. Цеви за ТК 
канализацију полагати у рову преко слоја песка дебљине 0,1 m. Дубина рова за постављање 
ТК канализације у тротоару је 1,10 m а у коловозу 1,30 m. Димензије ТК окна износе 

оријентационо: 0,8m x 1,0m x 1,0m, и повезују се са две PVC (PEHD) цеви пречника 110 
mm.  
 
Планираном изградњом може доћи до оштећења или угрожавања постојећих ТК објеката (ТК 
канализације и ТК каблова). Планира се заштита – измештање постојећих ТК објеката који су 
угрожени планираном изградњом. Потребно је предузети све потребне мере обезбеђења и 
заштите како не би дошло до поремећаја у ТК саобраћају.  
 
Планирану ТК канализацију извести на прописном растојању у односу на постојеће ТК 
водове, као и у однсу на остале комуналне инсталације у складу са вежећим прописима 
ЗЈПТТ и осталим прописима из ове области. 
 
За потребе бежичне приступне мреже планира се изградња 1 (једне) базнe станицe (БС), у 
блоку (зони) бр.1 (зона П2).  
Базну станицу изградити под следећим условима: 

 обезбедити простор димензија (2х3)m, на крову објекта, на којој ће се изградити 
антенски носачи; 

 обезбедити приступ планираној локацији; 

 обезбедити трофазно наизменично напајање. 
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Оставља се оператору мобилне телефоније да одреди тaчну локацију БС, у договору са 
инвеститором (обавезна сагласност власника), кроз израду техничке документације сходно 
динамици изградње. 

 

 (Услови: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д., бр. 414074/2-2017 од 20.11.2017. 
год.) 
 
 
3.2.5. ТОПЛОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ  
(графички прилог бр. 7 „Топловодна и гасоводна мрежа и објекти“ Р 1:1000) 
 
Обухват Плана припада грејном подручју котларнице „Сава Ковачевићʺ и топлане „Нови 
Београдʺ. Топловодна мрежа КО „Сава Ковачевићʺ ради у температурном и притисном 
режиму 120/55°C, NP25, а ТО „Нови Београдʺ 120/55°C, NP16. 
 
У оквиру границе Плана, изграђена је топловодна мрежа различитих пречника која припада 
конзуму магистралног топловода М1, чији се почетак налази изван границе Плана од КО 
„Сава Ковачевићʺ према Улици Драгана Ракића. 
 
У коридору Босанске Улице изградити деоницу топловода Ø355.6/5.6/500 mm, дефинисану 
„Планом генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у 
Београду (I фаза, I етапа) - целина А1Б7ʺ ("Службени лист града Београда" број 11/15). 
 
У зони раскрснице Улица Угриновачке и Тршћанске изградити деоницу топловода пречника 
Ø273.0/5/400 mm и од њега даље дуж дела Тршћанске извести деоницу топловода 
Ø168.3/4/250 mm. 
 
Као наставак на постојећу топловодну мрежу изградити топловоде Ø219.1/5/315 mm дуж 
Горњоградске Улице и дела Улица Драгана Ракића, Нове 1 и Нове 3, уз реконструкцију 
топловода Ø114.3/200 mm на пречник Ø219.1/5/315 mm у делу Горњоградске Улице од 
Охридске Улице ка Угриновачкој. Топловоде Ø168.3/4/250 mm изградити у Улицама: Бранка 
Пешића и Нова 2, као и делу Улице Нова 4. Топловод Ø139.7/4/225 mm извести дуж дела 
Улице Нова 4. 
 
Заштитна зона за магистрални топловод, у којој није дозвољена изградња супраструктурних 
објеката, износи по 2m са обе стране цеви. 
 
Топловодну мрежу изводити у предизолованим цевима са минималним надслојем  земље од 
0,8m. Планирана топловодна мрежа је распоређена оптимално и постављена тако да 
представља најцелисходније решење у односу на просторне могућности планираних 
саобраћајница и положај осталих инфраструктурних водова.  
 
Потребна топлотна енергија за предметно подручје добијаће се из планиране топловодне 
мреже, индиректно преко топлотних подстаница. 
Изведене прикључке до топлотних подстаница у објектима, према потребама: 
реконструисати, санирати или изместити. 
 
Приликом пројектовања и извођења планираног топловода, поштовати све прописе из: 
„Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду” ("Службени лист града 
Београда", број 43/07) и „Правила о раду дистрибутивних система” ("Службени лист града 
Београда", број 54/14). 

(Услови: ЈКП „Београдске електране“, бр. II-15372/3 од 06.03.2018.године) 
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3.2.6. ГАСОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ   
(графички прилог бр. 7 „Топловодна и гасоводна мрежа и објекти“ Р 1:1000) 
 
У обухвату Плана нема изведених елемената гасоводне мреже и постројења. 
 
Дуж дела Угриновачке Улице изградити деоницу дистрибутивног гасовода од челичних цеви 
пречника Ø323 mm.  
 
Деоницу дистрибутивног гасовода од челичних цеви пречника Ø88.9 mm извести дуж дела 
Тршћанске Улице, чиме ће се омогућити гасификација котларнице „Сава Ковачевићʺ, 
дефинисана „Планом генералне регулације за изградњу објеката и водова система 
даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) - целина А1Б7ʺ ("Службени лист града 
Београда" број 11/15). 
 
За потребе снабдевања гасом потрошача Плана, првенствено у тротоарима саобраћајница, 
изградити нископритисну дистрибутивну гасоводну мрежу од полиетиленских цеви, притиска 
р=1÷4 bar, која ће се природним гасом снабдевати из постојеће МРС „Калварија” или 
планираних МРС „Прегревицаʺ, МРС „Седма месна заједницаʺ или МРС „Јакуба 
Кубуровићаʺ. Све наведене мернорегулационе станице (МРС) налазе се изван границе 
предметног Плана. 
 
Све гасоводе полагати подземно са минималним надслојем земље од 0.8m у односу на 
горњу ивицу гасовода у зеленим површинама, односно минималним надслојем 1 m у 
тротоарима. 
 
Заштитна зона у оквиру које је забрањена свака градња објеката супраструктуре износи : 

- за челични гасовод (р=6÷16 bar-а), по 3 m мерено са обе стране цеви, 
- за полиетиленски гасовод (р=1÷4 bar-а), по 1 m мерено са обе стране цеви. 

 
Код пројектовања и изградње гасовода, у свему поштовати одредбе из “Правилника о 
условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 
бар („Службени гласник РСʺ број 86/15), као и осталих важећих прописа и техничких 
норматива из машинске и грађевинске струке. 
 

(Услови: ЈП "Србијагас", Сектор за развој, бр. 07-07/28786 од 21.12.2017. године) 

 
 
3.3. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ  
(графички прилог бр.2 „Планирана намена површина“  Р 1: 1000) 
 
ПОПИС ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

Назив површине јавне намене 
Ознака 

грађ.парцеле 
Катастарске парцеле 

Сквер ЗП2-1 
K.O. Земун 
Део к.п.: 12569/1 

Сквер ЗП2-2 
K.O. Земун 
Део к.п.: 12569/4 

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских и грађевинских парцела из текстуалног и 
графичког дела Плана, важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из графичког прилога бр.4 
„План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“ Р 1:1000 
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3.3.1. СКВЕР (ЗП2) 
 

 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЗП2 

типологија  сквер (венац) 

грађевинска парцела  ЗП2-1, оријентационе површине 379 m
2
 и ЗП2-2, оријентационе површине 

451 m
2
 

*Тачна површина ће се одредити у Републичком геодетском заводу приликом 
формирања грађевинске парцеле 

правила уређења  у складу са положајем и величином, уређење треба да се заснива на 
озелењавању простора групацијама декоративног биљног материјала и 
солитерним стаблима или групом стабала на травној подлози; 

 за озелењавање користити лишћарске, зимзелене и четинарске дрвенасте 
и жбунасте врсте, цветне врсте, травњаке, покриваче тла, пузавице и др., 
при чему треба користити аутохтоне врсте вегетације које припадају 
природној потенцијалној вегетацији, прилагодљиве на локалне услове 
средине; користити лисно декоративне и цветне форме жбунастих врста; 
не треба користити инванзивне и алергене врсте; 

 евентуално, може се обезбетити мали простор за краћи одмор, опремљен 
мобилијаром (1-2 клупе, канделабри,...) и приступном пешачком стазом 
(полупорозни материјал); 

 може садржати споменик, скулптуру, фонтану малих димензија и сл.; 

 није дозвољена изградња надземних и/или подземних објеката; 

услови за ограђивање 
парцеле 

 није дозвољено ограђивање; 

минимални степен 
опремљености комуналном 
инфраструктуром  

 осветљење и водоснабдевање; 

 

(Услови:ЈКП Зеленило-Београд бр.30244 од 03.01.2018.године) 

 
3.4. ПОВРШИНЕ ЗА ОБЈЕКТЕ И КОМПЛЕКСЕ ЈАВНИХ СЛУЖБИ    
(графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина“  Р 1: 1000) 
 
ПОПИС ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ОБЈЕКТЕ И КОМПЛЕКСЕ ЈАВНИХ СЛУЖБИ 

Назив површине јавне намене 
Ознака 

грађ.парцеле 
Катастарске парцеле 

Предшколске установе Ј1-1 
K.O. Земун 
Део к.п.: 12569/1 

Предшколске установе Ј1-2 
K.O. Земун 
Део к.п.: 11643; 11640; 11641; 11638/1 

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских и грађевинских парцела из текстуалног и 
графичког дела Плана, важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из графичког прилога бр.4 
„План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“ Р 1:1000 

 
3.4.1. ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  

 
У односу на планирани број становника (2988), на територији плана обезбеђени су 
капацитети за обухват од око 70% деце предшколског узраста (220 деце). Укупан планирани 
капацитет предшколских установа у обухвату Плана износи 390 деце. Планиране су 2 
локације за објекте предшколских установа. Резерва у капацитетима предшколских установа 
(170 деце), ће служити корисницима у оквиру јединственог гравитационог подручја блокова у 
окружењу (контактно подручје уз Угриновачку улицу). 
 
Планиране предшколске установе 

Назив блок oриј.пов. 
компл. (m2) 

макс.висина 
венца (m) 

број 
корисника 

Ј1-1 3 3210 9 180 

Ј1-2 6 3731 9 210 

Укупно 6941 / 390 
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назив јавне службе: Ј1-1, Ј1-2, (планиране предшколске установе) 

грађевинска парцела   За објекте предшколских установа планиране су грађевинске парцеле: 
- Ј1-1, у блоку 3, оријентационе површине 3210m

2
, 

- Ј1-2, у блоку 6, оријентационе површине 3731m
2
.  

*Тачна површина ће се одредити у Републичком геодетском заводу 
приликом формирања грађевинске парцеле 

 Границе грађевинских парцела дефинисаних овим Планом не могу се 
мењати и није могуће вршити даљу парцелацију. 

намена 
 

 Планирана намена објеката - предшколске установе. 
 Организовани дневни боравак (васпитање, образовање и здравствена 

заштита) деце предшколског узраста - комбинована дечја установа - 
јасле и вртић и ППП; 

 У оквиру свих објеката планираних предшколских установа има 
могућности, односно капацитета за организовање припремног 
предшколског програма (ППП). 

 У објектима дечијих установа дозвољене су искључиво намене везане 
за дечије установе прописане законом и другим прописима. 

 Капацитет објеката:  
- Ј1-1, у блоку 3, капацитет објекта - макс. 180 деце, 
- Ј1-2, у блоку 6, капацитет објекта - макс. 210 деце. 

број објеката 
 Дозвољена је изградња више објеката на парцели; 
 На парцели није дозвољена изградња помоћних објеката, изузев 

отворених терена и мобилијара за игру и боравак деце на отвореном. 

изградња нових објеката и 
положај објекта на парцели 

 Уколико се планира више објеката на парцели растојање објекта од 
другог објекта у односу на фасаду са отворима мора бити најмање 1 
висина венца објекта, а у односу на фасаду без отвора 1/2 те висине.  

 Објекти су по положају слободностојећи објекти;  
 Објекте постављати у оквиру зоне грађења која је дефинисана 

грађевинском линијом. Није обавезно постављање објеката или делова 
објеката на грађевинску линију већ у простору који је дефинисан 
грађевинским линијама; 

 Подземна грађевинска линија не сме да пређе грађевинску линију. 

индекс заузетости парцеле (З)  Максимални индекс заузетости је „З“= 30%; 

- Ј1-1, БРГП/кор. 7,5m
2
; Комплекс КДУ-а/кор. 17.83 m

2
; 

- Ј1-2, БРГП/кор. 7,5m
2
; Комплекс КДУ-а/кор. 17.77 m

2
; 

висина објеката 
 

 Максимална кота венца објеката предшколских установа је 9 m у односу 
на нулту коту. 

кота приземља  Кота приземља планираних објеката не може бити нижа од коте терена; 
 Кота приземља може бити максимум 1,6m виша од нулте коте, а приступ 

приземљу мора бити прилагођен дечијим колицима, односно особама са 
смањеном способношћу кретања, у складу са Правилником о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се 
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, 
деци и старим особама („Службени гласник РС“, бр. 22/15). 

услови за слободне и зелене 
површине 

 потребно је обезбезбедити најмање 10m
2
 отвореног простора по 

кориснику (од чега најмање 3m
2
/кориснику уређене травнате 

површине, а минимум 5m
2
/кориснику површине игралишта); 

 обезбедити минимално 70% слободих и зелених површина на 
парцели; 

 обезбедити минимално 40% зелених површина у директном контакту 
са тлом (декоративно уређене зелене површине, травнати терени,...) 
на парцели; 

 у оквиру планираног отвореног простора, посебно зелених површина у 
директном контакту са тлом, предвидети садњу дрвенастих стабала 
тако да се обезбедити засена минимално 50% укупне површине 
отвореног простора за конкретно подручје (ортогоналном пројекцијом 
крошњи дрвећа); 

 унутрашњим ободом парцеле формирати заштитни зелени појас од 
дрвенастих и жбунастих врста; 

 садни материјал треба да има високе биолошке и декоративне 
вредности, при чему се не смеју користити биљне врсте (токсичне и 
алергогене, врсте са бодљама и отвореним плодовима, медоносне 
врсте и сл.) које својим карактеристикама могу изазвати нежељене 
ефекте; 

 обезбедити 1-2% пада терена (стаза, платоа, спортских терена) чиме 
се омогућава нормална дренажа површинских вода ка кишној 
канализацији, за шта је неопходно обезбедити дренажне елементе 
(земљане риголе, риголе-каналете, канали); 

решење паркирања  Колски и пешачки приступ предшколским установама обезбеђен је са 
ободних саобраћајница, како је приказано у графичком прилогу; 

 Паркирање за предшколске установе обезбеђено је ван парцеле према 
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нормативу 1ПМ/ 1 групу . 

архитектонско обликовање  Применити материјале у складу са наменом;  
 При пројектовању потребно је обратити пажњу да је за групне собе 

(собе у којој бораве деца) најповољнија јужна оријентација. 
 Максимално коришћење алтернативних извора енергије. 
 При планирању и реализацији комплекса предшколске установе 

максимално користити нова техничка и технолошка решења у циљу 
енергетски ефикасније градње. 

Услови за ограђивање 
парцеле  
 

 Обавезно је ограђивање комплекса. Парцелу предшколске установе 
оградити оградом максималне висине 1.5m (зидани део максималне 
висине 0.6m). Могућа је комбинација зелене – живе ограде и 
транспарентне.  

Минимални степен 
опремљености комуналном 
инфраструктуром 

 Према минималном степену опремљености комуналном 
инфраструктуром, објекти морају имати прикључак на водоводну и 
канализациону мрежу, електричну енергију и телекомуникациону мрежу 
и топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор 
енергије. 

Инжењерскогеолошки услови  
 

 Објекти високоградње се могу фундирати директно (плоче, траке-
унакрсно повезане, самци) на дубини елиминисања хумизираног слоја и 
насутог тла. При већим оптерећењима и при накнадном провлажавању 
лесни седименти губе природну чврстоћу, услед чега долази до наглих 
слегања. У циљу заштите објеката од могућег неравномерног слегања 
неопходно је одстранити концентрисано допунско квашење темељног 
подтла водом. 

 Изградњу интерних саобраћајница и паркинг простора изводити 
искључиво на претходно адекватно припремљеном подтлу (уклонити 
насуто тло и хумус, извршити механичку стабилизацију подтла). 
Неопходно је обезбедити брз и квалитетан одвод кишних вода са 
саобраћајница, тротоара, паркинг простора. 

 Код објеката за комуналну инфраструктуру сви спојеви морају бити 
флексибилни и заштићени. Треба обезбедити могућност праћења стања 
водоводно-канализационих инсталација и могућност брзе интервенције 
у случају хаварије на мрежи јер би представљале потенцијалну 
опасност за накнадно провлажавање подтла које би изазвало 
деформације на објектима а осим тога и до загађења тла и подземне 
воде.  

 За сваки новопланирани објекат ПУ неопходно је урадити детаљна 
геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству и 
геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 101/15). 

 
(Услови: Секретаријата за образовање и дечју заштиту, VII-03 бр.35-148/2017 од 30.11.2017. 
године) 
(Услови: Завода за унапређивање образовања и васпитања, бр.1648/2017 од 02.11.2017. године) 

 
3.4.2. ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  
 
У односу на планирани број становника од око 2988 на територији Плана, очекује се око 298 
деце школског узраста. Планира се да деца школског узраста похађају основне школе у 
окружењу (ОШ Сутјеска, Задругарска 1; ОШ Горња варош, Добановачка 72; ОШ Соња 
Маринковић, Аласка 17 и ОШ Петар Кочић, Првомајска 79)  

 
3.4.3. УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 
На предметном простору ниje планиран нови објекaт примарне здравствене заштите. 
 
Најближи објекти примарне здравствене заштите у којима становници са територије Плана 
могу остваривати здравствену заштиту су: 

 Централни објекат Дома здравља Земун, Рада Кончара бр.46 и 

 Здравствена станица ʺДоњи градʺ, Авијатичарски трг бр.7. 
 
Становници здравствену заштиту могу остваривати у наведеним објектима уз ангажовање 
још два тима у здравственој заштити одраслог становништва.    
 

(Услови: Секретаријата за здравство II-01 бр. 50-876/2017 од 22.11.2017. године.) 
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3.4.4. УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 
 
Према Условима Секретаријата за социјалну заштиту у оквиру границе Плана није потребно 
определити простор јавне намене који ће обухватити делатности социјалне заштите. 
 
У непосредном окружењу у току је израда Плана детаљне регулације дела подручја северно 
од Првомајске улице, у делу од Бачке до Новоградске улице, градска Општина Земун, којој 
се приступило на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела подручја северно 
од Првомајске улице, у делу од Бачке до Новоградске улице, градска Општина Земун 
(„Службени лист града Београда“, број 76/16) коју је Скупштина града Београда донела на 
седници одржаној 18.јула 2016. године. 
 
Поменутим планом биће дефинисана грађевинска парцела за потребе постојећих објеката 
општинске управе (Центар месне заједнице Сава Ковачевић), а у оквиру једног од објекта 
планиран је простор у приземљу површине 250-300m2 за кориснике услуга социјалне 
заштите. 
 

(Услови:Секретаријата за  социјалну заштиту бр.XIX -01-350-29/2017 од 10.08.2018.године) 
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4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 

(графички прилог бр.3 „Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским 
елементима за обележавање“ Р 1:1000 и графички прилог бр. 4 „План грађевинских 
парцела са смерницама за спровођење“ Р 1:1000) 
 
4.1. ПОВРШИНЕ ЗА СТАНОВАЊЕ   
 
4.1.1. ЗОНА С1  

 ЗОНА ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА У ФОРМИРАНИМ ГРАДСКИМ 
БЛОКОВИМА С1 

основна намена површина  породично становање  

компатибилност намене  са породичним становањем су компатибилни комерцијални 
садржаји из области трговине, администрације и услужних 
делатности које не угрожавају животну средину и не стварају 
буку, површине за инфраструктурне објекте и саобраћајне 
површине; 

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

 општа правила и параметри за све намене у зони су исти 

број објеката на парцели   дозвољена је изградња више објеката на парцели у оквиру 
дозвољених урбанистичких параметара и компатибилних 
намена, тако да је укупни број станова на парцели 4.  

 у оквиру сваке грађевинске парцеле дозвољена је изградња  
помоћних објеката који су у функцији коришћења главног објекта, 
чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле  

услови за формирање 
грађевинске парцеле 
 
 

 грађевинском парцелом се сматра свака постојећа катастарска 
парцела која има минималну површину 200 m

2
 и ширину фронта 

10.0m,  

 нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем 
целих или делова катастарских парцела мора имати минималну 
ширину фронта 12.0m и минималну површину 300m

2
, осим у 

блоку 3а, где је минимална ширина фронта 9.0m; 

 на свим парцелама које испуњавају правила парцелације се могу 
градити једнострано узидани објекти, а минимална ширина 
фронта за слободностојеће објекте је 14m;  

 у случају када грађевинска парцела има излаз на више улица, 
довољно је остварити минималну ширину фронта само ка једној 
саобраћајници. 

 обавезан је непосредан  приступ на јавну саобраћајну површину. 

 за грађевинске парцеле настале одузимањем дела катастарске 
парцеле за површине јавне намене, важе правила за постојеће 
грађевинске парцеле. 

изградња нових објеката и 
положај објекта на парцели 

 објекте поставити у оквиру зоне грађења, која је дефинисана 
грађевинским линијама. Није обавезно постављање објеката или 
делова објеката на грађевинску линију, већ у простору који је 
дефинисан грађевинским линијама. Растојање грађевинске 
линије од регулационе приказано је на графичком прилогу 
прилогу број 3. „Регулационо нивелациони план са аналитичким 
елементима за обележавање и попречним профилима“ Р 1:1000 

 објекат, према положају на парцели може бити слободностојећи 
или једнострано узидан на бочну границу парцеле.  

 слободностојећи објекти се могу градити на парцелама ширине 
фронта већег или једнаког 14.0 m. 

 грађевинска линија подземних делова објекта (гараже и сл.) се 
поклапа са надземном грађевинском линијом. 

 нису дозвољени еркери.    

растојање од бочне границе 
парцеле 
 
 

 минимално растојање једнострано узиданих  објеката без отвора 
на бочним фасадама, од бочних граница парцеле у овој зони је 
0m. 

 минимално растојање једнострано узиданих и слободностојећих 
објеката од бочне границе парцеле са отворима стамбених 
просторија је 1/3 висине венца објекта, 

 минимално растојање једнострано узиданих и слободностојећих 
објеката од бочне границе парцеле са отворима помоћних 
просторија је 1/5 висине венца објекта; 

растојање од задње границе 
парцеле 

Растојање објеката од задње границе парцеле, без обзира на врсту 
отвора, је минимално: 
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 1/2 висине венца објекта, 

 изузетно 1/3 висине венца објекта уколико је дубина грађевинске 
парцеле мања или једнака 15 m, али само са отворима помоћних 
просторија. 

За угаоне парцеле примењују се растојања од бочних граница парцеле. 

растојање помоћних објеката од 
граница парцеле  

 помоћни објекти за потребе гаражирања возила, летње кухиње и 
оставе се постављају према правилима за стамбене објекте. 

међусобно растојање објеката у 
оквиру парцеле 

 минимално међусобно растојање стамбених објеката, без обзира 
на врсту отвора, је цела висина венца вишег објекта,  

 минимално међусобно растојање стамбеног и пословног објекта 
је 2/3 висинe венца пословног објекта, 

индекс заузетости парцеле  максимални индекс заузетости на парцели је   „З“= 40% 

висина објекта  максимална висина венца објекта је висина венца крова, 
односно поткровља, односно ограде повучене етаже у равни 
фасадног платна. Висина објекта рачуна се од нулте коте. 

 максимална висина венца објекта је 9.0m, а висина слемена 
12.5m  у односу на нулту коту;   

 максимална висина венца помоћних објеката је 4.0m, а слемена  
максимално 6.0m 
(*у случајевима када се грађевинска линија поклапа са 
регулационом, висина објекта се одређује у односу на коту 
приступне саобраћајнице) 

кота приземља  кота приземља стамбеног дела објекта је највише 1.6m виша од 
нулте  коте;  

 за објекте, који у приземљу имају нестамбену намену 
(пословање), кота приземља је максимално 0.2m виша од нулте 
коте;  

 уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота 
приземља нестамбене намене је максимално 1.6m виша од 
нулте коте, а приступ пословном простору мора бити прилагођен 
особама са смањеном способношћу кретања. 
(*у случајевима када се грађевинска линија поклапа са 
регулационом, кота приземља се одређује у односу на коту 
приступне саобраћајнице) 

правила и услови за 
интервенције на постојећим 
објектима 
 

 сви постојећи објекти на парцели могу се реконструисати или 
доградити у складу са правилима уређења и грађења 
дефинисаних Планом, уколико је објекат постављен у оквиру 
зоне грађења;  

 постојећи објекти на парцели чији је индекс заузетости већи од 
дозвољеног и/или није у складу са прописаним правилима о 
растојањима од граница парцела и суседних објеката, не могу се 
дограђивати, већ је дозвољена само санација и текуће 
одржавање, а ако се такав објекат уклања и замењује другим, за 
њега важе правила као и за сваку нову изградњу у овој зони. 

 нису дозвољене никакве интервенције на постојећем објекту који 
прелази  регулациону линију. 

 реконструкцијама, доградњом и надзиђивањем на постојећим 
објектима не сме се угрозити стабилност објекта са аспекта 
геотехничких и сеизмичких карактеристика тла и статичких и 
конструктивних карактеристика објекта, у складу са прописима о 
изградњи објеката. С тим у вези, пре израде техничке 
документације, неопходно је урадити елаборат статике и 
геомеханике, у складу са Законом о рударству и геолошким 
истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 101/15). 

услови за слободне и зелене 
површине 

 минимални проценат слободних  и зелених површина на 
парцели је 60% ; 

 минимални проценат зелених површина у директном контакту са 
тлом (без подземних објеката и/или делова одземних објеката) 
износи 30% површине грађевинске парцеле; 

 у оквиру зелених површина могу се градити стакленици, сенице 
и отворени базени до 10% зелених површина 

 уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, простор 
између регулационе и грађевинске линије уредити као 
предбашту 

решење паркирање  паркирање решити на парцели изградњом гараже или на 
отвореном паркинг месту у оквиру парцеле, према нормативима: 

 1.1 ПМ по стану  

 1ПМ на 50m
2
 продајног простора трговинских садржаја 

 1ПМ на 60m
2
 НГП административног или пословног простора 

 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског објекта 
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архитектонско обликовање  објекте пројектовати у складу са наменом и амбијентом,  

 последња етажа се може извести као поткровље или повучена 
етажа. Дозвољена је изградња вишеводног крова.  

 код објеката са повученом етажом кота венца саме повучене 
етаже је максимално 3.50m изнад коте пода повучене етаже. 

 висина назитка поткровне етаже износи највише 1.60m 
рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома 
кровне косине. Нагиб кровних равни прилагодити врсти кровног 
покривача. Максимални нагиб кровних равни је 45 степени. 

   прозорски отвори се могу решавати као кровне баџе или кровни 
прозори. У оквиру кровне баџе се формирају излази на терасу 
или лођу. облик и ширина баџе морају бити усклађени са 
осталим елементима фасаде. 

    повучени спрат се повлачи минимално 1.5m у односу на фасадну 
раван последњег спрата, према јавној површини. Кров изнад 
повученог спрата пројектовати као раван, односно плитак коси 
кров (до 15 степени) са одговарајућим кровним покривачем. 

услови за ограђивање парцеле  грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до 
висине од 0.90m (рачунајући од коте тротоара, односно нивелете 
терена) или транспарентном оградом до висине од 1.40m. 

минимални степен 
опремљености комуналном 
инфраструктуром  

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

инжењерскогеолошки услови  Објекти високоградње се могу фундирати директно (плоче, 
траке-унакрсно повезане, самци) на дубини елиминисања 
хумизираног слоја и насутог тла. При већим оптерећењима и при 
накнадном провлажавању лесни седименти губе природну 
чврстоћу, услед чега долази до наглих слегања. У циљу заштите 
објеката од могућег неравномерног слегања неопходно је 
одстранити концентрисано допунско квашење темељног подтла 
водом. 

 Изградњу интерних саобраћајница и паркинг простора изводити 
искључиво на претходно адекватно припремљеном подтлу 
(уклонити насуто тло и хумус, извршити механичку стабилизацију 
подтла). Неопходно је обезбедити брз и квалитетан одвод 
кишних вода са саобраћајница, тротоара, паркинг простора. 

 Код објеката за комуналну инфраструктуру сви спојеви морају 
бити флексибилни и заштићени. Треба обезбедити могућност 
праћења стања водоводно-канализационих инсталација и 
могућност брзе интервенције у случају хаварије на мрежи јер би 
представљале потенцијалну опасност за накнадно 
провлажавање подтла које би изазвало деформације на 
објектима а осим тога и до загађења тла и подземне воде.  

 За сваки новопланирани објекат у зони С1 неопходно је урадити 
детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о 
рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ 
бр. 101/15). 

 Уколико се планира доградња или надоградња постојећих 
објеката, неопходно је извршити проверу да ли објекат односно 
тло може да издржи планирану интервенцију. 
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4.1.2. ЗОНА С6  

 
 ЗОНА ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА У 

ДЕЛИМИЧНО ФОРМИРАНИМ ГРАДСКИМ БЛОКОВИМА У 
ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ С6 

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, површине за инфраструктурне објекте и саобраћајне 
површине;  

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

 општа правила и параметри за све намене у зони су исти 

број објеката на парцели   на свакој грађевинској парцели може се градити један или више 
објеката у оквиру дозвољених урбанистичких параметара. 

 није дозвољена изградња  помоћних објеката изузев објеката  у 
функцији техничке инфраструктуре и заједничких гаража. 

услови за формирање 
грађевинске парцеле 
 
 

 грађевинском парцелом се сматра свака постојећа катастарска 
парцела која има минималну површину 200 m

2 
и ширину фронта 

12.0m.  

 Нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем 
целих или делова катастарских парцела мора имати минималну 
ширину фронта 12.0m и минималну површину 300m

2
 . 

 у случају када грађевинска парцела има излаз на више улица, 
довољно је остварити минималну ширину фронта само ка једној 
саобраћајници. 

 на свим парцелама које испуњавају правила парцелације се могу 
градити једнострано узидани објекти, а минимална ширина 
фронта за слободностојеће објекте је 14m;  

 за грађевинске парцеле настале одузимањем дела катастарске 
парцеле за површине јавне намене, важе правила за постојеће 
катастарске парцеле 

 Приступ јавној саобраћајној површини може бити директан и 
индиректан. 

 директан приступ подразумева да парцела својим фронтом 
излази на јавну саобраћајну површину; 

 индиректан приступ се остварује преко приступног пута, који се 
формира као посебна парцела у оквиру површина за остале 
намене;  

 минимална ширина једносмерног приступног пута (интегрисаног) 
је 4.5m. Једносмеран приступни пут мора на крајевима да буде 
повезан на јавну саобраћајну површину; 

 минимална ширина двосмерног приступног пута (интегрисаног) је 
6.0m са минималним радијусом скретања 7.0m и ако је слепог 
краја одговарајућом окретницом димензионисаном према 
прописаним нормативима за очекиване категорије возила; 

 парцеле приступних саобраћајница дефинисати пројектом 
препарцелације. На местима прикључења ових саобраћајница на 
планирану уличну мрежу дозвољено је укидање тротоара и 
ивичног зеленила/дрвореда само у ширини регулације 
приступног пута; 

 уколико је приступни пут дужине до 25.0m и слепог краја, може 
бити без окретнице, а његова ширина мора бити мин. 6.0 m. 

 за грађевинске парцеле, које приступ јавној саобраћајној 
површини остварују посредно преко приступног пута, ширина 
фронта парцеле је минимално ширина приступног пута, односно 
6.0 m, а минимална ширина грађевинске парцеле у зони грађења 
је 12.0m 

изградња нових објеката и 
положај објекта на парцели 

 објекте поставити у оквиру зоне грађења, која је дефинисана 
грађевинским линијама. Није обавезно постављање објеката или 
делова објеката на грађевинску линију, већ у простору који је 
дефинисан грађевинским линијама. Растојање грађевинске 
линије од регулационе приказано је на графичком прилогу 
прилогу број 3. „Регулационо нивелациони план са аналитичким 
елементима за обележавање и попречним профилима“ Р 1:1000 

 грађевинска линија је удаљена минимум 1.5 m од парцеле 
приступног пута 

 објекат према положају на парцели може бити слободностојећи 
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или једнострано узидан на бочну границу парцеле.  

 слободностојећи објекти се могу градити на парцелама ширине 
фронта већег или једнаког 14.0 m. 

 изузетно, у блоку 7, у првом реду парцела уз Горњоградску 
улицу, до улице Драгана Ракића, дозвољена је изградња 
двострано узиданих објеката. 

 нису дозвољени еркери. 

растојање од бочне границе 
парцеле 
 
 

 минимално растојање једнострано узиданих  објеката без отвора 
на бочним фасадама, од бочних граница парцеле у овој зони је 
0m. 

 минимално растојање једнострано узиданих и слободностојећих 
објеката од бочне границе парцеле са отворима стамбених 
просторија је 1/3 висине венца објекта, 

 минимално растојање једнострано узиданих и слободностојећих 
објеката од бочне границе парцеле са отворима помоћних 
просторија је 1/5 висине венца објекта; 

растојање од задње границе 
парцеле 

Растојање објеката од задње границе парцеле је минимално: 
 1/2 висине венца објекта, без обзира на врсту отвора,    
 изузетно 1/3 висине венца објекта уколико је дубина грађевинске 

парцеле мања или једнака 18 m, али само са отворима помоћних 
просторија 

За угаоне парцеле примењују се растојања од бочних граница парцеле. 

међусобно растојање објеката у 
оквиру парцеле 

 минимално међусобно растојање објеката (и стамбених и 
пословних) на парцели, без обзира на врсту отвора, је 1/2 висине 
венца вишег објекта. 

индекс заузетости парцеле  максимални индекс заузетости на парцели је   „З“= 50% 

висина објекта  максимална висина венца објекта је висина венца крова, 
односно поткровља, односно ограде повучене етаже у равни 
фасадног платна. Висина објекта рачуна се од нулте коте. 

 максимална висина венца објекта је 12.5m (висина слемена 
објекта је 16.0m) у односу на нулту коту;   
(*у случајевима када се грађевинска линија поклапа са 
регулационом, висина објекта се одређује у односу на коту 
приступне саобраћајнице)  

кота приземља  кота приземља стамбеног дела објекта је највише 1.6m виша од 
нулте коте;  

 за објекте, који у приземљу имају нестамбену намену 
(пословање), кота приземља је максимално 0.2m виша од нулте 
коте; 

 уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота 
приземља нестамбене намене је максимално 1.6m виша од 
нулте коте, а приступ пословном простору мора бити прилагођен 
особама са смањеном способношћу кретања. 
(*у случајевима када се грађевинска линија поклапа са 
регулационом, кота приземља се одређује у односу на коту 
приступне саобраћајнице) 

правила и услови за 
интервенције на постојећим 
објектима 
 

 сви постојећи објекти на парцели могу се реконструисати или 
доградити у складу са правилима уређења и грађења 
дефинисаних Планом, уколико је објекат постављен у оквиру 
зоне грађења;  

 постојећи објекти на парцели чији је индекс заузетости већи од 
дозвољеног и/или није у складу са прописаним правилима о 
растојањима од граница парцела и суседних објеката, не могу се 
дограђивати, већ је дозвољена само санација и текуће 
одржавање, а ако се такав објекат уклања и замењује другим, за 
њега важе правила као и за сваку нову изградњу у овој зони. 

 нису дозвољене никакве интервенције на постојећем објекту који 
прелази  регулациону линију. 

 реконструкцијама, доградњом и надзиђивањем на постојећим 
објектима не сме се угрозити стабилност објекта са аспекта 
геотехничких и сеизмичких карактеристика тла и статичких и 
конструктивних карактеристика објекта, у складу са прописима о 
изградњи објеката. С тим у вези, пре израде техничке 
документације, неопходно је урадити елаборат статике и 
геомеханике, у складу са Законом о рударству и геолошким 
истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 101/15). 

услови за слободне и зелене 
површине 

 минимални проценат слободних  и зелених површина на 
парцели је 50% . 

 Минимални проценат зелених површина у директном контакту са 
тлом (без подземних објеката и/или делова одземних објеката) 
износи 20% 
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решење паркирање  паркирање решити на парцели изградњом гараже или на 
отвореном паркинг месту у оквиру парцеле, према нормативима: 

 1.1 ПМ по стану  

 1ПМ на 50m
2
 продајног простора трговинских садржаја 

 1ПМ на 60m
2
 НГП административног или пословног простора 

 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског објекта 

архитектонско обликовање  објекте пројектовати у складу са наменом и амбијентом,  

 последња етажа се може извести као, поткровље или повучена 
етажа. Дозвољава се изградња вишеводног крова. 

 код објеката са повученом етажом кота венца саме повучене 
етаже је максимално 3.50m изнад коте пода повучене етаже.  

 висина назитка поткровне етаже износи највише 1.60m 
рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома 
кровне косине. Нагиб кровних равни прилагодити врсти кровног 
покривача.  

   прозорски отвори се могу решавати као кровне баџе или кровни 
прозори.у оквиру кровне баџе се формирају излази на терасу 
или лођу. облик и ширина баџе морају бити усклађени са 
осталим елементима фасаде. 

    повучени спрат се повлачи минимално 1.5m у односу на фасадну 
раван последњег спрата, према јавној површини. Кров изнад 
повученог спрата пројектовати као раван, односно плитак коси 
кров (до 15 степени) са одговарајућим кровним покривачем. 

    кров се такође може извести и као зелени кров, односно раван 
кров насут одговарајућим слојевима и озелењен 

услови за ограђивање парцеле  грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до 
висине од 0,90m (рачунајући од коте тротоара, односно нивелете 
терена) или транспарентном оградом до висине од 1,40m. 

минимални степен 
опремљености комуналном 
инфраструктуром  

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

инжењерскогеолошки услови  Објекти високоградње се могу фундирати директно (плоче, 
траке-унакрсно повезане, самци) на дубини елиминисања 
хумизираног слоја и насутог тла. При већим оптерећењима и при 
накнадном провлажавању лесни седименти губе природну 
чврстоћу, услед чега долази до наглих слегања. У циљу заштите 
објеката од могућег неравномерног слегања неопходно је 
одстранити концентрисано допунско квашење темељног подтла 
водом. 

 Изградњу интерних саобраћајница и паркинг простора изводити 
искључиво на претходно адекватно припремљеном подтлу 
(уклонити насуто тло и хумус, извршити механичку стабилизацију 
подтла). Неопходно је обезбедити брз и квалитетан одвод 
кишних вода са саобраћајница, тротоара, паркинг простора. 

 Код објеката за комуналну инфраструктуру сви спојеви морају 
бити флексибилни и заштићени. Треба обезбедити могућност 
праћења стања водоводно-канализационих инсталација и 
могућност брзе интервенције у случају хаварије на мрежи јер би 
представљале потенцијалну опасност за накнадно 
провлажавање подтла које би изазвало деформације на 
објектима а осим тога и до загађења тла и подземне воде.  

 За сваки новопланирани објекат у зони С6 неопходно је урадити 
детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о 
рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ 
бр. 101/15). 

 Уколико се планира доградња или надоградња постојећих 
објеката, неопходно је извршити проверу да ли објекат односно 
тло може да издржи планирану интервенцију. 
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4.2. МЕШОВИТИ ГРАДСКИ ЦЕНТРИ   
 
4.2.1. ЗОНА М5  

 
 ЗОНА МЕШОВИТИХ ГРАДСКИХ ЦЕНТАРА У ЗОНИ СРЕДЊЕ 

СПРАТНОСТИ М5 

основна намена површина  мешовити градски центри  

 мешовити градски центри подразумевају комбинацију 
комерцијалних садржаја са становањем. 

 на појединачним парцелама, у приземљу планиранираних објекта 
обавезни су комерцијални садржаји, минимално 20% од укупне 
БРГП на парцели. 

компатибилност намене  нису дозвољене компатибилне намене. 

број објеката на парцели   на свакој грађевинској парцели може се градити један или више 
објеката у оквиру дозвољених урбанистичких параметара. 

 није дозвољена изградња  помоћних објеката изузев објеката  у 
функцији техничке инфраструктуре и заједничких гаража. 

услови за формирање 
грађевинске парцеле 
 
 

 грађевинском парцелом се сматра свака постојећа катастарска 
парцела која има минималну површину 200 m

2
, без обзира на 

ширину фронта; 

 нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем 
целих или делова катастарских парцела мора имати минималну 
површину 400m

2
 и минималну ширину фронта 14.0m. 

 на свим парцелама које испуњавају правила парцелације се могу 
градити двострано узидани објекти, а минимална ширина фронта 
за једнострано узидане објекте је 20m;  

 у случају када грађевинска парцела има излаз на више улица, 
довољно је остварити минималну ширину фронта само ка једној 
саобраћајници. 

 за грађевинске парцеле настале одузимањем дела катастарске 
парцеле за површине јавне намене, важе правила за постојеће 
катастарске парцеле. 

 обавезан је непосредан приступ парцеле јавној саобраћајној 
површини;  

индекс заузетости парцеле  максимални индекс заузетости на парцели је „З“= 60%  

 индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% 

висина објекта  максимална висина венца објекта је висина венца крова, односно 
ограде повучене етаже у равни фасадног платна. Висина објекта 
рачуна се од коте приступне саобраћајнице. 

 висина венца објекта је до 13.0 m, а максимална висина слемена 
објекта је до 16.0 m у односу на у односу на коту приступне 
саобраћајнице.   

изградња нових објеката и 
положај објекта на парцели 

 објекте поставити у оквиру зоне грађења, која је дефинисана 
грађевинским линијама.  

 обавезно је постављање објеката на грађевинску линију према 
Угриновачкој улици, минимално 2/3 ширине објекта, док су остале 
грађевинске линије дате као границе грађења.  

 објекат према положају на парцели може бити једнострано или 
двострано узидан. Једнострано узидани објекти се могу градити 
на парцелама ширине фронта већег или једнаког 20.0 m. 

 Грађевинска линија се поклапа са регулационом, као што је  
приказано је на графичком прилогу прилогу број 3. „Регулационо 
нивелациони план са аналитичким елементима за 
обележавање“ Р 1:1000 

 грађевинска линија подземних делова објекта може се поклапати 
са бочним и задњом границом парцеле, а према регулацији се 
поклапа са надземном грађевинском линијом. Рампа за приступ 
подземним деловима објекта, гаражама, може почети од 
регулационе линије. 

 нису дозвољени еркери према бочним и задњој граници парцеле. 

 објекти према Угриновачкој улици могу имати еркере на 
фасадама ширине 1m, на висини већој од 4m, на највише 1/3  
дужине уличне фасаде,  удаљен мин. 1m од граница суседних 
парцела.  

растојање од бочне границе 
парцеле 
 

 минимално растојање објекта без отвора на бочним фасадама, од 
бочних граница парцеле у овој зони је 0m. 

 минимално растојање објекта од бочне границе парцеле са 
отворима стамбених и пословних просторија је 1/3 висине венца 
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објекта, 

 минимално растојање објекта од бочне границе парцеле са 
отворима помоћних просторија је 1/5 висине венца објекта; 

растојање од задње границе 
парцеле 

Растојање објеката од задње границе парцеле је минимално: 
 1/2 висине венца објекта, без обзира на врсту отвора,    
 изузетно, објекти се могу градити до задње границе катастарске 

парцеле, али без отвора на фасадама 

 за угаоне парцеле примењују се растојања од бочних граница 
парцеле.  

међусобно растојање објеката 
у оквиру парцеле 

 минимално међусобно растојање стамбених и нестамбених 
објеката,  на истој парцели, је 2/3 висине венца вишег објекта, а 
растојање између два нестамбена објекта је 1/2 висине венца 
вишег објекта. 

кота приземља  кота приземља је максимално 0.2m виша од коте приступне 
саобраћајнице; 

правила и услови за 
интервенције на постојећим 
објектима 
 

 сви постојећи објекти на парцели могу се реконструисати или 
доградити у оквиру дозвољених урбанистичких параметара и 
осталих правила грађења, уколико је објекат постављен у оквиру 
зоне грађења;  

 постојећи објекти на парцели чији је индекс заузетости већи од 
дозвољеног и/или није у складу са прописаним правилима о 
растојањима од граница парцела и суседних објеката, не могу се 
дограђивати, већ је дозвољена само санација и текуће 
одржавање, уколико је у складу са осталим планираним 
параметрима, а ако се такав објекат уклања и замењује другим, за 
њега важе правила као и за сваку нову изградњу у овој зони. 

 реконструкцијама, доградњом и надзиђивањем на постојећим 
објектима не сме се угрозити стабилност објекта са аспекта 
геотехничких и сеизмичких карактеристика тла и статичких и 
конструктивних карактеристика објекта, у складу са прописима о 
изградњи објеката. С тим у вези, пре израде техничке 
документације, неопходно је урадити елаборат статике и 
геомеханике, у складу са Законом о рударству и геолошким 
истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 101/15). 

услови за слободне и зелене 
површине 

 минимални проценат слободних  и зелених површина на парцели 
је 40%, а на угаоним парцелама 31% .  

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

решење паркирања  паркирање решити на парцели изградњом подземне гараже у 
оквиру објекта или на отвореном паркинг месту у оквиру парцеле, 
према нормативима: 

 1.1 ПМ по стану  

 1ПМ на 50m
2
 продајног простора трговинских садржаја 

 1ПМ на 60m
2
 НГП административног или пословног простора 

 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског објекта  

 1ПМ на 2-10 кревета хотела у зависности од категорије 

 1ПМ на 50m
2
 продајног простора шопинг молова, хипермаркета  

 1ПМ на 50m
2
 корисног простора пословних јединица или 1ПМ по 

пословној јединици, за случај кад је корисна површина пословне 
јединице мања од 50 m

2
. 

 максимална заузетост подземном гаражом је 90% површине 
парцеле. Уколико је грађевинска линија подземене гараже изван 
габарита објекта, горња кота плоче гараже на равном терену мора 
бити усклађена са котом терена, насута земљом и партерно 
уређена 

архитектонско обликовање  објекте пројектовати у складу са наменом и амбијентом,  

 приликом пројектовања фасаде обезбедити место за постављање 
клима уређаје и ускладити га са стилским карактеристикама 
објеката. Обезбедити отицање воде у атмосверску канализацију.  

 последња етажа се може извести као повучена са одговарајућим 
кровним покривачем и атиком до дозвољене висине венца.  

 кота венца саме повучене етаже је максимално 3.50m изнад коте 
пода повучене етаже.  

   повучени спрат се повлачи минимално 1.5m у односу на фасадну 
раван последњег спрата, према јавној површини. Кров изнад 
повученог спрата пројектовати као раван, односно плитак коси 
кров (до 15 степени) са одговарајућим кровним покривачем. 

    кров се такође може извести и као зелени кров, односно раван 
кров насут одговарајућим слојевима и озелењен 
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услови за ограђивање 
парцеле 

 на регулационој линији дозвољена је само ниска жива ограда. 

 грађевинске парцеле према суседу могу се ограђивати 
транспарентном оградом до висине од 1,40m, тако да стубови 
ограде буду на земљишту власника ограде,  

 парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се 
сади у осовини границе грађевинске парцеле 

Минимални степен 
опремљености комуналном 
инфраструктуром  

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

инжењерскогеолошки  услови  Објекти високоградње се могу фундирати директно (плоче, траке-
унакрсно повезане, самци) на дубини елиминисања хумизираног 
слоја и насутог тла. При већим оптерећењима и при накнадном 
провлажавању лесни седименти губе природну чврстоћу, услед 
чега долази до наглих слегања. У циљу заштите објеката од 
могућег неравномерног слегања неопходно је одстранити 
концентрисано допунско квашење темељног подтла водом. 

 Изградњу интерних саобраћајница и паркинг простора изводити 
искључиво на претходно адекватно припремљеном подтлу 
(уклонити насуто тло и хумус, извршити механичку стабилизацију 
подтла). Неопходно је обезбедити брз и квалитетан одвод кишних 
вода са саобраћајница, тротоара, паркинг простора. 

 Код објеката за комуналну инфраструктуру сви спојеви морају 
бити флексибилни и заштићени. Треба обезбедити могућност 
праћења стања водоводно-канализационих инсталација и 
могућност брзе интервенције у случају хаварије на мрежи јер би 
представљале потенцијалну опасност за накнадно провлажавање 
подтла које би изазвало деформације на објектима а осим тога и 
до загађења тла и подземне воде.  

 За сваки новопланирани објекат у зони М5 неопходно је урадити 
детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о 
рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ 
бр. 101/15). 

 Уколико се планира доградња или надоградња постојећих 
објеката, неопходно је извршити проверу да ли објекат односно 
тло може да издржи планирану интервенцију. 
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4.3. КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈИ  
 
4.3.1. ЗОНА К4  
 
 ЗОНА ПРАТЕЋИХ КОМЕРЦИЈАЛНИХ САДРЖАЈА К4 

основна намена површина  комерцијални садржаји  

компатибилност намене  нису дозвољене компатибилне намене 

број објеката на парцели   дозвољава се изградња једног објекта   

услови за формирање 
грађевинске парцеле 

 грађевинска парцела ГП-1 је аналитички дефинисана, обухвата 

целу кп 12558 и део кп 12569/4 КО Земун, оријентационе 
површине око 2390m

2
 и није дозвољена даља парцелација. 

*Тачна површина ће се одредити у Републичком геодетском заводу 
приликом формирања грађевинске парцеле 

индекс заузетости парцеле  максимални индекс заузетости на парцели је „З“= 80%,  

висина објекта  максимална висина венца објекта је висина венца крова, односно 
ограде повучене етаже у равни фасадног платна. Висина објекта 
рачуна се од коте приступне саобраћајнице. 

 максимална висина венца објекта је 6.0m (максимална висина 
венца повучене етаже је 9.5 m) у односу на коту приступне 
саобраћајнице.   

изградња нових објеката и 
положај објекта на парцели 

 зона грађења је дефинисана грађевинском линијом и приказана је 
на графичком прилогу број 3. „Регулационо нивелациони план“     

 није обавезно постављање објеката или делова објеката на 
грађевинску линију, већ у простору који је дефинисан 
грађевинским линијама.  

 објекат, према положају на парцели је слободностојећи,  

 грађевинска линија подземних делова објекта (гараже и сл.) се 
поклапа са надземном грађевинском линијом 

 нису дозвољени еркери ван регулације 

кота приземља  кота приземља је максимално 0.2m виша од коте приступне 
саобраћајнице; 

 приступ пословном простору мора бити прилагођен особама са 
смањеном способношћу кретања.  

правила и услови за 
интервенције на постојећим 
објектима 
 

 постојећи објекат на парцели, уколико се не обезбеди паркирање 
на парцели, се задржава у постојећем габариту и волумену и 
дозвољава се искључиво инвестиционо одржавање. 

 објекат се може реконструисати до Планом дозвољених 
параметара, уколико се обезбеди паркирање на парцели, у складу 
са нормативима из Плана. 

 реконструкцијама, доградњом и надзиђивањем на постојећим 
објектима не сме се угрозити стабилност објекта са аспекта 
геотехничких и сеизмичких карактеристика тла и статичких и 
конструктивних карактеристика објекта, у складу са прописима о 
изградњи објеката. С тим у вези, пре израде техничке 
документације, неопходно је урадити елаборат статике и 
геомеханике, у складу са Законом о рударству и геолошким 
истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 101/15). 

услови за слободне и зелене 
површине 

 проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 20% 

 минимални проценат зелених површина у директном контакту са 
тлом (без подземних објеката и/или делова одземних објеката) 
износи 5% 

решење паркирање  уколико се задржава постојећи објект, паркирање се решава на 
отвореним паркинг местима на јавном паркингу СП2, као у 
постојећем стању. 

 Уколико се објекат замењује новим или се дограђује, паркирање 
решити на парцели, према нормативима: 

 1ПМ на 50m
2
 продајног простора трговинских садржаја 

 1ПМ на 60m
2
 НГП административног или пословног простора 

 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског објекта 

архитектонско обликовање  објекте пројектовати у складу са наменом и амбијентом,  

 приликом пројектовања фасаде обезбедити место за постављање 
клима уређаје и ускладити га са стилским карактеристикама 
објеката. Обезбедити отицање воде у атмосферску канализацију.  

 последња етажа се може извести као повучена етажа.  

 кота венца повучене етаже је максимално 3.50m изнад коте пода 
повучене етаже.  

    повучени спрат се повлачи минимално 1.5m у односу на фасадну 
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раван последњег спрата, према јавној површини. Кров изнад 
повученог спрата пројектовати као раван, односно плитак коси 
кров (до 15 степени) са одговарајућим кровним покривачем. 

    кров се такође може извести и као зелени кров, односно раван 
кров насут одговарајућим слојевима и озелењен 

услови за ограђивање 
парцеле 

 није дозвољено ограђивање грађевинске парцеле осим ниском 
живом оградом која се сади у осовини границе грађевинске 
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 

инжењерскогеолошки услови   Објекти високоградње се могу фундирати директно (плоче, траке-
унакрсно повезане, самци) на дубини елиминисања хумизираног 
слоја и насутог тла. При већим оптерећењима и при накнадном 
провлажавању лесни седименти губе природну чврстоћу, услед 
чега долази до наглих слегања. У циљу заштите објеката од 
могућег неравномерног слегања неопходно је одстранити 
концентрисано допунско квашење темељног подтла водом. 

 Изградњу интерних саобраћајница и паркинг простора изводити 
искључиво на претходно адекватно припремљеном подтлу 
(уклонити насуто тло и хумус, извршити механичку стабилизацију 
подтла). Неопходно је обезбедити брз и квалитетан одвод кишних 
вода са саобраћајница, тротоара, паркинг простора. 

 Код објеката за комуналну инфраструктуру сви спојеви морају 
бити флексибилни и заштићени. Треба обезбедити могућност 
праћења стања водоводно-канализационих инсталација и 
могућност брзе интервенције у случају хаварије на мрежи јер би 
представљале потенцијалну опасност за накнадно провлажавање 
подтла које би изазвало деформације на објектима а осим тога и 
до загађења тла и подземне воде.  

 За новопланирани објекат у зони К4 неопходно је урадити 
детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о 
рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ 
бр. 101/15). 

 Уколико се планира доградња или надоградња постојећег објекта, 
неопходно је извршити проверу да ли објекат односно тло може 
да издржи планирану интервенцију. 
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4.4. ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ   
 
4.4.1. ЗОНА П2 

 
 ЗОНА ПРИВРЕДНО КОМЕРЦИЈАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ  П2 

основна намена  привредни и комерцијални садржаји 

 у оквиру површина за привредно комерцијалне делатности 
дозвољена је изградња и привредних и комерцијалних 
делатности, са учешћем појединачне намене до 100% на 
грађевинској парцели 

 у оквиру зоне П2 дозвољене су делатности чије је еколошко 
оптерећење знатно испод граничних вредности, које не смеју 
изазивати непријатности суседном становништву у погледу 
повећања буке, генерисања опасног отпада и ризика од хемијског 
удеса.  

компатибилност намене  нису дозвољене компатибилне намене 

број објеката на парцели   у оквиру парцеле дозвољена је изградња више објеката, у складу 
са функционалном организацијом и технолошким потребама. 
Дозвољена је изградња објеката који подразумевају корисну БРГП 
и посебних објеката који не подразумевају корисну БРГП, као што 
су рекламни стубови и сл, у оквиру датих грађевинских линија. 
Овакви посебни објекти се постављају тако да не представљају 
опасност по безбедност, да не ометају значајно функцију и 
сагледљивост објеката и да су прихватљиви у односу на њихов 
утицај на животну средину 

услови за формирање 
грађевинске парцеле 

 зона П2 се састоји од више катастарских парцела које 
представљају функционалну целину. Даља разрада је планирана 
израдом јединственог урбанистичког пројекта и пројекта 
препарцелације, којима ће се ближе утврдити начин 
функционисања  и имовински односи.  

Уколико се формирају нове грађевинске парцеле: 

 минимална површина грађевинске парцеле је 3500 m
2
.  

 минимална ширина фронта према јавној саобраћајној површини је 
30.0m. 

индекс заузетости парцеле  максимални индекс заузетости на парцели је  „З“= 50% 

висина објекта  висина за објекте са корисном БРГП до венца  је максимално 18m, 
у односу на нулту коту,  са одговарајућим бројем етажа у односу 
на намену и технолошке потребе.  

 такође, дозвољава се да за поједине делове објекта (реперне 
делове, куле, рекламне паное, посебне делове конструкције или 
техничке инсталације...) висина објекта је максимално 24 m, у 
односу на нулту коту, али на површини од највише 1/3 од укупне 
површине под габаритом објеката. 

положај објекта у односу на 
регулациону линију 

 објекте постављати у оквиру зоне грађења. Зона грађења је 
дефинисана грађевинском линијом у складу са постојећом 
грађевинском линијом објеката и приказано је на графичком 
прилогу број 3. „Регулационо нивелациони план са аналитичким 
елементима за обележавање и попречним профилима“ Р 1:1000 

 грађевинска линија подземних делова објекта је у оквиру  
приказане грађевинске линије. 

растојање од бочне  и задње 
границе парцеле 
 

Правила за растојања објеката од граница парцела дата су у случају 
формирања више грађевинских парцела. 

 минимално растојање објекта без отвора на бочним фасадама, од 
бочних граница парцеле у овој зони је 0m. 

 минимално растојање објекта од бочне и задње границе парцеле 
са отворима пословних просторија је 1/2 висине венца објекта. 

међусобно растојање објеката 
у оквиру парцеле 

 дозвољена је изградња више објеката на парцели. Међусобно 
растојање објеката без обзира на врсту отвора је минимално 1/2 
висине венца вишег објекта, а за објекте ниже од 8 m не може 
бити мање од 4 m, а у складу са потребама организовања 
противпожарног пута.  

кота приземља  кота приземља се одређује у зависности од технолошких потреба 

 приступ комерцијалним садржајима мора бити прилагођен 
особама са смањеном способношћу кретања. 

правила и услови за 
интервенције на постојећим 
објектима 
 

 сви постојећи објекти на парцели могу се реконструисати или 
доградити у оквиру дозвољених урбанистичких параметара и 
осталих правила грађења, уколико је објекат постављен у оквиру 
зоне грађења;  

 постојећи објекти који се налазе изван зоне грађења приказане на 
графичком прилогу прилогу број 3. „Регулационо нивелациони 
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план са аналитичким елементима за обележавање и попречним 
профилима“ Р 1:1000, не могу се дограђивати, већ је дозвољена 
само текуће и инвестиционо одржавање.  

услови за слободне и зелене 
површине 

 минимални проценат слободних и зелених површина је 50% 

 минимални проценат зелених површина у директном контакту са 
тлом је 10% 

решење паркирање  паркирање решити на парцели изградњом гараже или на 
отвореном паркинг месту у оквиру парцеле у , према нормативу у 
складу са врстом комерцијалне, односно привредне делатности. 

 1ПМ на 50m
2
 продајног простора трговинских садржаја 

 1ПМ на 60m
2
 НГП административног или пословног простора 

 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског објекта  

 1ПМ на 2-10 кревета хотела у зависности од категорије 

 1ПМ на 100 m
2
 БРГП  привредних објеката, магацина или на 4 

запослена 

архитектонско обликовање  објекте пројектовати у складу са наменом и амбијентом 

услови за ограђивање 
парцеле 

 грађевинске парцеле према улици и према суседним парцелама 
могу се ограђивати зиданом или транспарентном оградом до 
висине од 2.2 m (рачунајући од коте тротоара). 

 парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се 
сади у осовини границе грађевинске парцеле 

минимални степен 
опремљености комуналном 
инфраструктуром  

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

посебни услови   За све комплексе на којима се планира градња саобраћајних и 
привредних делатности и привредних зона и њима компатибилних 
намена, неопходно је пре прибављања грађевинске дозволе 
поднети захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на 
животну средину надлежном органу. Пре добијања грађевинске 
дозволе потребно је, у складу са делатношћу која се планира, 
прибавити одговарајућу дозволу органа надлежног за послове 
заштите животне средине. 

инжењерскогеолошки услови   Објекти високоградње се могу фундирати директно (плоче, траке-
унакрсно повезане, самци) на дубини елиминисања хумизираног 
слоја и насутог тла. 

 При већим оптерећењима и при накнадном провлажавању лесни 
седименти губе природну чврстоћу, услед чега долази до наглих 
слегања. У циљу заштите објеката од могућег неравномерног 
слегања неопходно је одстранити концентрисано допунско 
квашење темељног подтла водом. 

 Изградњу интерних саобраћајница и паркинг простора изводити 
искључиво на претходно адекватно припремљеном подтлу 
(уклонити насуто тло и хумус, извршити механичку стабилизацију 
подтла). Неопходно је обезбедити брз и квалитетан одвод кишних 
вода са саобраћајница, тротоара, паркинг простора. 

 Код објеката за комуналну инфраструктуру сви спојеви морају 
бити флексибилни и заштићени. Треба обезбедити могућност 
праћења стања водоводно-канализационих инсталација и 
могућност брзе интервенције у случају хаварије на мрежи јер би 
представљале потенцијалну опасност за накнадно провлажавање 
подтла које би изазвало деформације на објектима а осим тога и 
до загађења тла и подземне воде.  

 За сваки новопланирани објекат у зони П2 неопходно је урадити 
детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о 
рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ 
бр. 101/15). 

 Уколико се планира доградња или надоградња постојећих 
објеката, неопходно је извршити проверу да ли објекат односно 
тло може да издржи планирану интервенцију. 
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5. БИЛАНСИ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА   

 
 
 
 

Остварени капацитети

ПОСТОЈЕћЕ 

(оријентационо)

УКУПНО ПЛАНИРАНО 

(пост.+ново) 

(оријентационо)

Укупна површина Плана 15,7hа 15,7hа

Нето површина блокова* 14hа 11hа

БРГП објеката и комплекса јавних служби / 2925m2

Укупно површине јавне намене / 2925m2

БРГП становања 49465m2 103882m2

БРГП комерцијалних садржаја 1463m2 6015m2

БРГП привредно-комерцијалних делатности 22000m2 31319m2

Укупно површине осталих намена 72928m2 141216m2

УКУПНА БРГП 72928m2 144141m2

Број станова 494 1079

Број становника 1383 2988

Број запослених 900 1037

Просечан индекс изграђености** 0,52 1,3

Густина становања *** 98,7 271,6

Површине јавне намене

*      Без саобраћајне мреже

**    Просечан индекс изграђености је однос укупне БРГП и нето површине блокова у m
2 

***  Густина становања је однос броја становника и нето површине блокова у ha

Површине осталих намена

 
Табела 2 - Упоредни приказ укупних постојећих и планираних капацитета - оријентационо 
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П2 20879 / / 31319 31319 / / 880 

М5 828 994 248 / 1241 12 36 3 

2 С1 7923 8335 / / 8335 69 188 / 

3 
С1 9798 11170 588 / 11758 93 251 7 

Ј1-1 3210 / / / 1350 / / 30 

3а С1 2698 3238 / / 3238 22 58 / 

4 С1 8740 9133 481 / 9614 76 205 6 

5 С1 4037 2470 / / 2470 12 35 / 

6 
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Ј1-2 3731 / / / 1575 / / 30 

7 С6 11437 16469 1830 / 18299 165 445 23 

8 К4 2390 / 2868 / 2868 / / 57 

Укупно 110387 103882 6015 31319 144141 1079 2988 1037 

       Табела 3 - Табеларни приказ планираних капацитета – оријентационо 
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С1 40% 9/12,5 m 60 (30) 40% 9/12,5 m 60 (30) 

С6 50% 12,5/16 m 50 (20) 50% (60) 18/21,5 m 50/40 (10) 

К4 80% 6/9,5 m 20 (5) 80% 12/16 m 20 (5) 

М5 60% 
 

13/16 m 40 (15) 60% 19/23,5 m 40 (15) 

П2 50% 18m 
Изузетно 24m 

50 (10) 50% 18m (24m) 20 (10) 

         Табела 4 - Упоредни приказ урбанистичких параметара за остале намене: предложених Планом  
         детаљне регулације и према Плану генералне регулације  
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В) СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА   
(графички прилог бр. 4 „План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“ Р 
1:1000) 
 
Овај План представља основ за издавање информације о локацији, локацијских услова, за  
израду пројекта парцелације и препарцелације и урбанистичког пројекта, као и основ за 
формирање грађевинских парцела јавних и осталих намена у складу са Законом о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС", 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). 
 
У поступку даље разраде планског документа, у складу са Законом о процени утицаја на 
животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09) и Уредбе о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр. 114/08), инвеститори су дужни да 
се обрате, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе или другог акта којим 
се одобрава изградња, односно реконструкција или уклањање објеката, наведених у Листи I 
и Листи II, надлежном органу за заштиту животне средине ради спровођења процедуре 
процене утицаја на животну средину.    
 
Овим Планом даје се могућност фазног спровођења саобраћајница тако да свака од фаза 
мора да обухвати целу планирану грађевинску парцелу саобраћајнице.  
 
Могућa је парцелација и препарцелација јавних саобраћајних површина у циљу фазног 
спровођења, тако да је минимални обухват пројекта препарцелације цела планирана 
грађевинска парцела саобраћајнице. 
 
Кроз израду техничке документације за јавне саобраћајне површине, дозвољена је промена 
нивелета и попречног профила, укључујући и распоред, пречнике и додатну мрежу 
инфраструктуре у оквиру дефинисане регулације саобраћајнице. 
 
Техничку документацију урађену у складу са локацијским условима, којом се дефинише 
режим прикључења приступних саобраћајница у оквиру површина осталих намена на јавну 
саобраћајну површину доставити на сагласност Секретаријату за саобраћај. 

 
 

1. ОДНОС ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ ПЛАНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

(подаци о постојећој планској документацији су саставни део документације Плана) 
 
Ступањем на снагу овог Плана ставља се ван снаге, у границама овог плана, План детаљне 
регулације простора између улица Цара Душана, саобраћајнице Т6 лесног одсека Дунава, 
Земунског гробља и границе Регулационог плана Старог језгра Земуна – Прегревица, 
општина Земун („Службени лист”, бр. 52/14), због дефинисања нове позиције трасе гасовода 
у коридору Тршћанске улице.  

 
 

2. ЛОКАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ РАЗРАЂУЈУ УРБАНИСТИЧКИМ ПРОЈЕКТОМ 

 
За комплекс предузећа „ИНСА“ АД у блоку 1 (зона П2), обавезна је даља разрада израдом 
јединственог урбанистичког пројекта и  пројекта препарцелације.  

 
 

3. УСЛОВЉЕНОСТИ ВАН ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ОБУХВАТА 

 
Истовремено са израдом овог Плана у изради је и План детаљне регулације Угриновачке 
улице од саобраћајнице Т-6 до Булевара Михајла Пупина, Градска општина Земун, на 
основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације Угриновачке улице од саобраћајнице Т-6 
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до Булевара Михајла Пупина, Градска општина Земун, („Службени лист”, бр. 67/13), са којим 
су планска решења усклађена. 
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Саставни део овог Плана су и: 
 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

1. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА  Р 1:1000 
2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА   Р 1:1000  
3. РЕГУЛАЦИОНО - НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН  Р 1:1000  
4. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА СА СМЕРНИЦАМА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ 
Р 1:1000  

5. ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ   Р 1:1000  
6. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА И 

ОБЈЕКТИ 
Р 1:1000  

7. ТОПЛОВОДНА И ГАСОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ Р 1:1000  
8. СИНХРОН ПЛАН Р 1:1000  
9. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА КАРТА ТЕРЕНА  Р 1:1000 

 
 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

1. Регистрација предузећа 
2. Лиценца и изјава одговорног урбанисте 
3. Одлука о изради Плана 
4. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта плана 
5. Решење о неприступању Стратешкој процени утицаја на животну средину 
6. Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради Плана 
7. Извод из Плана генералне регулације  
8. Извештај о раном јавном увиду 
9. Образложење примедби са раног јавног увида 
10. Елаборат раног јавног увида  
11. Геолошко-геотехничка документација 
12. Оријентациона процена улагања у опремање грађевинског земљишта 
13. Подаци о постојећој планској документацији  

 
 
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
 

1д. Топографски план са границом Плана  Р 1:1000 
2д. Катастарски план са радног оригинала са границом Плана  Р 1:1000 
3д. Катастар водова и подземних инсталација са радног оригинала са 

границом Плана  
 
Р 1:1000 

 
 
 
Овај План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Београда“. 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА 

број: 


