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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТОПЧИДЕРСКЕ РЕКЕ 
СА ПЛАНИРАНИМ РЕГУЛАЦИЈАМА И АКУМУЛАЦИЈАМА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ, РАКОВИЦА И ВОЖДОВАЦ   
 

- Елаборат за рани јавни увид - 
 
 

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 
1. УВОД 
 
 
Изради Плана детаљне регулације Топчидерске реке са планираним регулацијама и 
акумулацијама, градске општине Савски венац, Раковица и Вождовац (у даљем тексту: План) 
приступило се на основу Одлуке о приступању изради плана детаљне регулације 
Топчидерске реке са планираним регулацијама и акумулацијама, градске општине Савски 
венац, Раковица и Вождовац („Службени лист града Београда“, бр. 71/15) (у даљем тексту: 
Одлука), а на иницијативу Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда. 
 
Одлуком је обухваћен је део територије градских општина Савски венац, Раковица и 
Вождовац, корито Топчидерске реке до 30м лево и десно од осовине регулисане деонице 
водотока и до 10м од максималног нивоа воде у акумулацијама - ретензијама, са везама 
саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, у површини од око 
157 ha. План се може доносити фазно: 
- прву фазу чини део Топчидерске реке од ушћа до потока Паланка и потоци: Кијевски, 

Сикијевац и Бела река која би обухватала регулисане деонице Топчидерске реке а 
урадило би се и ново саобраћајно решење за мостове који немају довоњну пропусну моћ 
и дефинисало водно земљиште за све објекте регулације водотокова. Такође, ова фаза 
обухвата и планиране регулације потока за које су у претходном периоду урађени Идејни 
или Главни пројекти; 

- друга фаза обухвата део Топчидерске реке од потока Паланка до потока Шутиловац, 
потоци: Шутиловац, Ковиона, Паланка, Дућевац, Пречица, Збег, Хајдучки поток, део 
Раковичког потока и планиране акумулације. Ова фаза обухвата планиране регулације 
потока за које у претходном периоду није урађена пројектна документација. 

 
Циљ израде Плана је заштита од плављења у долини Топчидерске реке активним (изградња 
акумулација-ретензија на притокама) и пасивним (изградња насипа дуж водотокова) мерама 
заштите,  дефинисање водног земљишта и правила уређења простора, омогућавање пролаза 
фекалних колектора у долинама водотокова, (где год је то могуће или потребно) у циљу 
повезивања насеља на градски канализациони систем, постављање додатног водовода 
Ø400mm за потребе насеља Рипањ.  
 
2. ОБУХВАТ ПЛАНА 
 
Границом Плана обуваћено је: Чукарички рукавац и корито Топчидерске реке, од ушћа до 
потока Паланка као и потоци: Кијевски, Сикијевац и Бела река (прва фаза) и корито 
Топчидерске реке од потока Паланка до потока Шутиловац, потоци: Шутиловац, Ковиона, 
Паланка, Дућевац, Пречица, Збег, Хајдучки поток, део Раковичког потока и планиране 
акумулације (друга фаза). 
Границом прве фазе обухаваћено је Чукарички рукавац и корито Топчидерске реке до 30м 
лево и десно од осовине регулисане деонице водотока и до 10м од максималног нивоа воде у 
акумулацијама - ретензијама, са притокама: Кијевски поток, поток Сикијевац и Бела река са 
везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, у површини 
од око 123 ha.  
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Границом друге фазе обухваћено је корито Топчидерске реке од потока Паланка до потока 
Шутиловац, потоци: Шутиловац, Ковиона, Паланка, Дућевац, Пречица, Збег, Хајдучки поток, 
део Раковичког потока и планиране акумулације, у површини од око 90 ha 
 
Коначна граница утврдиће се у фази израде и верификације Нацрта плана. 
 
За израду елабората за рани јавни увид коришћене су следеће подлоге: 

 орто-фото снимак 
 расположива копија плана 
 расположив катастар подземних водова   
 
Предложена граница Плана приказана је на свим графичким прилозима овог елабората. 
 
Шире окружење приказано је на графичком прилогу бр. 1: „Шира ситуација са границом 
обухвата'' Р 1: 50000. 
 
3. ПЛАНСКЕ УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНА ШИРЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ 
 

Подручје обухваћено границом Плана се налази делом: 

 у оквиру граница грађевинског подручја, које се спроводи Планом генералне 
регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град 
Београд (целине I – XIX) (,,Службени лист града Београда'' број 11/16); 

 ван границе грађевинског подручја, које се спроводи Генералним урбанистичким 
планом Београда (,,Службени лист града Београда'' број 11/16);  

 ван границе Генералног урбанистичког плана, које се спроводи Планом генералне 
регулације грађевинског подручја насеља Рипањ – градска општина Вождовац 
("Службени лист града Београда", бр. 12/16). 

 

 
Слика 1: Подручја даље планске разраде 
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3.1. Планске условљености из Генералног урбанистичког плана 
 

У оквиру површина које се спроводе Генералним урбанистичким планом, границом плана су 
обухваћене пољопривредне површине и шуме и шумско земљиште. 
 

Пољопривредне површине 
Претежна намена: пољопривредна производња, пољопривредно земљиште и објекти у 
функцији пољопривреде 
Могуће компатибилне намене: зелене површине, инфраструктурни објекти, туристички 
садржаји 
Намене које нису дозвољене: депоније, комерцијални садржаји, привредне површине осим 
прерађивачких погона, итд. 
 
Шуме и шумско земљиште 
Претежна намена: шуме и шумско земљиште 
Могуће компатибилне намене: зелене површине, саобраћајне, инфраструктурне површине и 
објекти у функцији основне намене 
Намене које нису дозвољене: пољопривредне површине, комуналне површине, становање, 
јавне службе, комерцијални садржаји, привредне површине и сл. 
Спровођење Плана 
Пољопривредно земљиште у обухвату плана, даље ће се плански разрадити кроз израду 
планова генералне и детаљне регулације. Општа и посебна правила уређења простора и 
грађења за пољопривредне површине дефинисана овим планом, представљају смернице за 
даљу планску разраду. У зависности од врсте делатности, утврђује се потреба за израдом 
стратешке процене утицаја на животну средину. 
За потребе дефинисања површина јавне намене, за уређење и изградњу јавних објеката и 
површина за које се утврђује општи интерес (саобраћајни, инфраструктурни и комунални 
објекти и површине), као и за намене за које је законом прописана израда стратешке 
процене утицаја на животну средину, а које се налазе ван грађевинског подручја, планом се 
даје смерница за обавезну израду плана детаљне регулације. 
 

 
Слика 2: План намене површина 
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3.2.  Планске условљености из Плана генералне регулације грађевинског 
подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I - XIX) 
 
Подручје предметног Плана се према Плану генералне регулације, великим делом налази у 
оквиру целина XII, XV и XVI и планирано је за:  
 водене површине 
 саобраћајне површине 
 јавне зелене површине 
 површине за привредне зоне 

 

 

 
 

 
 

Извод из графичког прилога Планирана намена површина – целина XII 
 
 

 
целина XVI 

 
целина XV 

Извод из графичког прилога Планирана намена површина – целина XVI и XV 
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Водене површине 
У погледу заштите од спољних вода комплетна територија целине XII (Макишко поље) је 
угрожена од реке Саве. 
Целинa XVI има контакт са Савом и Дунавом само у зони Чукаричког рукавца где је обала 
довољне висине те нема опасности од плављења.  
Територијом целине XVI пролази само један водоток - Топчидерска река. На делу тока који 
припада целини XVI Топчидерска река је регулисана. 
Целина XV нема контакт са Савом и Дунавом те није угрожена од великих вода предметних 
водотокова. Територија је прошарана бујичним водотоковима. У сливу Саве главни 
водотокови су Топчидерска река са притокама: Каљавим потоком, Раковичким, Милошевим, 
Змајевцем, Кијевским и потоком Паригуз у целини XV.   
Ради заштите од плављења неки водотокови су регулисани: Топчидерска река низводно од 
Патиног прелаза, Раковички поток низводно од улице Патријарха Димитрија, Каљави поток 
узводно од улице Пере Велимировића до старог Авалског пута са прекидом између улива 
Бањичког и Јелезовачког потока у Каљави поток, неки су прихваћени у колекторски систем у 
низводним деловима потока а на притокама су изграђене ретензије-акумулације (на потоку 
Паригуз–акумулација ''Ресник'').  
 
Саобраћајне површине 
Подручје обухваћено границом предметног Плана пресецају следеће постојеће или 
планиране саобраћајнице: 
траса аутопутске обилазнице деоница Ибарска магистрала (Орловача) државни пут IБ реда 
број 22  – Ресник у оквиру које се налази и планиран тунел „Стражевица   
државни пут IА реда број А1 (деоница обилазнице Београда). 
Од  магистралних саобраћајница: 

 Патријарха Димитрија која повезује нови мост, на доњем шпицу Аде Циганлије са 
осталом уличном мрежом.  

 Планирана тунелска деоница Унутрашњег магистралног прстена од петље „Царева 
Ћуприја“ до улице Др. Милутина Ивковића и Аутокоманде.  

 Деоница постојећег Кружног пута, (раније државног пута II реда бр. 168 и ДП другог 
реда Р251) са постојећим тунелом „Стражевица“ који је у функцији. 

 Улица Ослобођења на потезу од Кружног пута у зони насеља Кијево до Варешке улице 
у Раковици 

Од Улица II реда: 

 Раковачки пут, Патријарха Димитрија, Варешка, Славка Миљковића и Авалска у 
Реснику.  

Подручје обухваћено границом предметног Плана пресеца и постојећа деоница двоколосечне 
пруге од станице „Раковица“ ка Топчидеру и Сајму одакле се издваја крак ка Дедињском 
тунелу са два колосека и постојећа четвороколосечна пруга од железничке станице 
„Топчидер“ ка Сајму. 
 
Јавне зелене површине 
У оквиру границе предметног Плана или у контактној зони планирани су скоро сви видови 
јавног зеленила: зеленило у приобаљу, зелени коридори, паркови и шуме. 

Површине за привредне зоне 

У оквиру границе предметног Плана налазе се постојећи привредни комплекси у 
индустријској зони Раковица. Деоница Топчидерске реке кроз погоне „Ливнице“ је 
претворена у профил затворен правоугаоним бетонским рамом изнад минор корита. 
Постојеће привредне локације планиране су за трансформацију ка терцијарним 
делатностима: трговина, складишта, пословање, угоститељство и сл. и обавезна је 
трансформација оних производних погона у саставу привредних зона  у којима се обављају 
делатности са повећаним еколошким ризиком. 
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Спровођење Плана 
Подручја у којима није дефинисана регулација и у којима се предвиђају значајне промене као 
и потреба опремања земљишта инфраструктуром и јавним функцијама обавезно је детаљно 
разрадити кроз израду планова детаљне регулације.  
За изградњу и реконструкцију обалоутврда, због којих је потребно дефинисање водног 
земљишта као и одређивање водног земљишта мелиорационих канала и бујичних водотокова 
обавезна је израда плана детаљне регулације. 
За потребе непосредне примене Плана, урађени су Елементи детаљне разраде за формирање 
грађевинских парцела јавних инфраструктурних површина и траса за изградњу фекалне 
канализације у насељу Пиносава (сепарат И -19) и Елементи детаљне разраде за изградњу 
кишних колектора на подручју Топчидерске реке (сепарат И -7). 
 
3.3.  Планске условљености из Плана генералне регулације грађевинског 
подручја насеља Рипањ - градска општина Вождовац  
 
Планом генералне регулације грађевинског подручја насеља Рипањ, обухваћен је горњи део 
слива Топчидерске реке (на делу од 17+000 до око 25+000 према стационажи речног тока). 
Границом предметног Плана обухваћене су површине које се према Плану генералне 
регулације налазе:  

 у оквиру грађевиског подручја: целинна 1 – Чаршија, целина 2 – Центар и целина 4 – 

Прњавор  

 ван грађевинског подручја: енклаве 2, 3, 10, 11, 12, 17 и 24. 

 

 

 

 

 

 

 

   Извод из графичког прилога – Планирана намена површина 
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Границом предметног Плана, у оквиру грађевинског подручја, обухваћене су: 
Површине јавних намена: водно земљиште, саобраћајне површине (мрежа саобраћајница).  
Планирано водно земљиште пресецају на појединим деоницама саобраћајнице а тангирају га 
површине намењене за железницу, јавне службе и комплексе, спорт, комерцијалне садржаје, 
становање и остале зелене површине. 
Ван граница грађевинског подручја подручје плана је планирано као водно земљиште у 
окружењу пољопривредних површина и шума. 
 
Водно земљиште 
За адекватно уређење слива Топчидерске реке потребно је предузети следеће радове: 

- Извести регулацију Топчидерске реке од постојеће регулације у насељу Ресник км 
12+300 до км 19+660  

- Извести регулацију и урeђење малих водотокова-притока Топчидерске реке са 
планираним малим акумулацијама и преградним бранама (Хајдучки поток, Паланка, 
Збег, Дућевац, Шутиловац и Ковиона), као и ретензије Пречица горња. 

Дуж регулације водотокова поставити фекалне колекторе.  
За потребе регулисања свих водотокова на подручју Рипња, као и регулације Топчидерске 
реке од насеља Ресник до границе Рипња, потребно је урадити Планове детаљне 
регулације у циљу дефинисања водног земљишта, за шта је потребно урадити 
одговарајућу техничку документацију. 
 
Саобраћајне површине 
Улична мрежа 
Подручје обухваћено границом предметног Плана на појединим деловима пресецају 
саобраћајнице, као нпр. Државни пут IIБ реда 346 (стара ознака Државни пут II реда 
бр.204) Авалска, саобраћајница Пут за колонију и Пут за Трешњу.  
Железнички саобраћај 
Уз подручје обухваћено границом предметног Плана пружају се следеће трасе 
железничких праваца:  

 Београд - Бар  

 Београд – Младеновац - Ниш 

Према развојним плановима „Железница Србије“, као и према Просторном плану 
Републике Србије на предметном продручју планирано је реконструкција и модернизација 
железничке пруге Београд – Ниш која, поред осталог, подразумева изградњу другог 
колосека на делу Ресник – Клење – Мали Пожаревац – Велика Плана. Ови радови 
захтевају исправљање трасе и проширење коридора постојеће железничке пруге за 
смештај другог колосека.    
 
Инфраструктурна мрежа и објекти  
Канализациона мрежа и објекти 
Територија насеља Рипањ припада западним делом централном систему београдске 
канализације, а источним делом припада Болечком канализационом систему. У оба 
случаја каналисање је по сепарационом систему одвођења кишних и отпадних вода. 
Вододелница се протеже приближно дуж Крагујевачког односно Авалског пута. 
Главни реципијент фекалних вода, дела насеља Рипањ који припада централном систему, 
је постојећи колектор 110/165-120/180см у долини Топчидерске реке и који је изграђен до 
насеља Ресник. Главни реципијент кишних вода је Топчидерска река са притокама.  
 
Спровођење Плана 
За регулацију постојећих потока у оквиру границе Плана генералне регулације, потребно 
је урадити Планове детаљне регулације којим ће се обухватити регулација постојећих 
потока, изградња акумулација-ретензија, сервисне саобраћајнице са колектором у оквиру 
сервисне саобраћјнице и локалним постројењем за пречишћавање.  
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За потребе непосредне примене Плана, у границама предметног Плана (на местима преласка 
преко водотока и у контактним површинама) примењују се:  
Елементи детаљне разраде за саобраћајницу С2 (Авалска улица); 
Елементи детаљне разраде за саобраћајницу С3 (Пут за Трешњу – Пут за Павићевац); 
Елементи детаљне разраде за саобраћајницу С5 (Степашиновац); 
Елементи детаљне разраде за саобраћајницу С9 (Пут за Лукића крај  – Пут за Мандића крај – 
Рипањ - Трешња). 
 
 
4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 
4.1. Постојећа планска документација 

 
Планови и делови планова обухваћени границом Плана: 
 
Детаљни урбанистички план Спортско-рекреативног центра ''Ада Циганлија'' 
(''Службени лист града Београда'', бр. 25/80).  
Према овом Детаљном урбанистичком плану, границом предметног Плана обухваћене су 
површине планиране за спортове на води - наутички спортови. 
 
Детаљни  урбанистички план регулације Топчидерске реке од км 10+900 до км 
12+300 ("Службени лист града Београда", 8/88).  
Границом предметног Плана обухваћен је и наведни Детаљни урбанистички план који 
обухвата територију ширине 26м на деоници од км 11+063 до км 12+300 Топчидерске реке. 
 

 
Извод из графичког прилога – Детаљна намена површина 
 

Детаљни  урбанистички план регионалног водовода Макиш – Раковица – Сопот – 
Младеновац – деоница "Петлово брдо –Зучка капија" ("Службени лист града 
Београда", 11/89). 
Границом предметног Плана је обухваћен део трасе региналног водовода који је планиран 
наведеним Детаљним урбанистичким планом. Неведним Планом је планиран регионални 
водовод у дужини од 15220м у појасу ширине 20м. 
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Измена и допуна детаљног урбанистичког плана стамбеног насеља Ресник 
("Службени лист града Београда", 7/82 и 15/88).  
Границом предметног Плана је обухваћен део улице Луговачка у насељу Ресник кроз коју 
пролази водовод друге висинске зоне Ø350mm и који представља везу београдског водовода 
са насељем Рипањ.  
 
Регулациони план деонице Аутопута Е-75 и Е-70 Добановци Бубањ поток 
("Службени лист града Београда", 13/99).  
Границом предметног Плана је обухваћен део Сектора 5. Деоница Аутопута се укршта са 
долином Кијевског потока  и током Топчидерске реке која је на ово деоници регулисана до 
насеља Ресник. Долина Кијевског потока и Топчидерске реке се премошћава и Аутопут нема 
контакта са водотоцима. 
 
План детаљне регулације за изградњу бициклистичке стазе од Дорћола до Аде 
Циганлије ("Службени лист града Београда", 25/05).  
Овим Планом детаљне регулације, оквиру границе предметног Плана, планирана је 9. 
деоница бициклистичке стазе која захвата обалоутврду од Сајма до Аде Циганлије. Овим 
Планом прелаз преко Топчидерске реке се проширује за још једну мостну конструкцију 
ширине 3,2м. На даље до км 7+100 бициклистичка стаза је део профила Радничке улице. 
 
Измене и допуне Плана детаљне регулације за саобраћајни потез унутрашњег 
магистралног полупрстена од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста – деоница 
од улице Тошин бунар до чвора Аутокоманда ("Службени лист града Београда", 39/11 и 
17/15).  
Границом предметног Плана је обухваћен изграђени део УМП-а у зони Чукаричког рукавца  и 
Улице Радничке. 
 

 

 
             

 

Извод из графичког прилога – Намена површина 
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План детаљне регулације за просторно - културно-историјску целину Топчидер - I 
фаза (саобраћајница патријарха Павла од улице Топчидерске до улице Пере 
Велимировића) ("Службени лист града Београда", 9/12).  
Границом предметног Плана је обухваћен је део регулисаног водотока Топчидерске реке у 
непосредном контакту са Улицом патријарха Павла. 

 

 

 
 

 
 
 

Извод из графичког прилога – Намена површина 
 

План детаљне регулације просторно културно историјске целине Топчидер - II 
фаза – целина 2 – шира зона "Хиподрома Београд", градске општине Чукарица и 
Савски венац ("Службени лист града Београда", 53/14).  
Границом предметног Плана је обухваћен је део регулисаног водотока Топчидерске реке у 
зони Хиподрома. 

 

 

 

Извод из графичког прилога – Намена површина 
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План детаљне регулације за просторно културно-историјску целину Топчидер - I 
фаза (саобраћајница Патријарха Димитрија од Улице Пере Велимировића до 
улице ослободилаца Раковице и Улице ослобођења), ("Службени лист града 
Београда", 62/15). 
Границом предметног Плана је обухваћен је део регулисаног водотока Топчидерске реке у 
непосредном контакту са Улицом патријарха Димитрија. 
 

 
 

 

 
 

    
 

    
 

Извод из графичког прилога – Намена површина 
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Остала урбанистичка документација од утицаја на предметни простор: 
 
План детаљне регулације ''Ада Циганлија'' (Одлука - ("Службени лист града Београда", 
2/08) – Према Нацрту плана који је у завршној процедури усвајања, границом предметног 
Плана обухваћене су Водене површине  у целини 1: Савско језеро, Чукарички рукавац, 
таложник, отворени ток реке Саве, површине за спортове на води и одбрамбени насип са 
постојећим рени бунарима. 
 

 

 

 
 

 

Извод из графичког прилога – Намена површина 

 
План детаљне регулације просторно културно историјске целине Топчидер - фаза 
II, целина 1, градске општине Чукарица и Савски венац (Одлука - ("Службени лист 
града Београда", 57/09). Границом предметног Плана је обухваћен је део регулисаног 
водотока Топчидерске реке у непосредном контакту са изграђеном деоницом УМПа. Нацрт 
плана је у завршној процедури усвајања. 
 

 

 

 
Извод из графичког прилога – Намена површина 
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План детаљне регулације просторно културно историјске целине Топчидер - II 
фаза, целина 3, градске општине Савски венац, Чукарица и Раковица (Одлука - 
("Службени лист града Београда", 57/09). Границом предметног Плана је обухваћен је део 
регулисаног водотока Топчидерске реке од Хиподрома до Улице Варешке. Нацрт плана је у 
завршној процедури усвајања. 
 
 

 

 

 

 

Извод из графичког прилога – Намена површина 
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Одлука о изради Плана детаљне регулације подручја уз улицу ослободилаца Раковице, од 
трамвајске окретнице до улице патријарха Димитрија, градска општина Раковица („Службени 
лист града Београда“, бр.30/2015). Повод за доношење ове одлуке је санација подручја 
угроженог плављењем Топчидерске реке, односно стварање услова за урбанизацију локација 
у контактном подручју корита реке. 
 

 

 
 

 

Графички приказ границе наведеног Плана из Одлуке 
 

Одлука о изради Плана детаљне регулације комерцијалне зоне уз Ибарску магистралу, јужно 
од раскрснице са аутопутском обилазницом, градска општина Раковица („Службени лист 
града Београда“, бр. 43/15). Границом је обухваћен део Кијевског потока и ретензија.  
 

 

 
 

 
 

Графички приказ границе наведеног Плана из Одлуке 
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Извод из графичког прилога Елементи детаљне разраде за формирање грађевинских парцела јавних 
инфраструктурних површина и траса за изградњу фекалне канализације у насељу Пиносава (сепарат И -19 
Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд 
(целине I – XIX) 
 

 

 
 

 

 

 

Извод из графичког прилога Елементи детаљне разраде за изградњу кишних колектора на подручју Топчидерске 
реке (сепарат И -7 Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – 
град Београд (целине I – XIX) 
 

У граници обухвата предметног Плана, урађена је следећа техничка 
документација: 
Главни пројекат регулације Топчидерске реке од км 12+300 до км 17+800; 
Идејни пројекат регулације Топчидерске реке од км 17+800 до км 19+660; 
Главни пројекат регулације Кијевског потока; 
Главни пројекат уређења водотока Сикијевац; 
Идејни и Главни пројекат регулације Беле реке од узводног краја регулисаног корита до 
бране. 
Границе наведених важећих урбанистичких планова и донетих Одлука, приказане су на 
графичком прилогу: ''Подаци о постојећој планској документацији'' Р 1: 10000.  
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4.2. Постојећа намена површина 
 
У постојећем стању, у оквиру границе плана издвајају се површине намењене за: 
 
- водене површине – постојећи водотокови  (Чукарички рукавац,Топчидерска река од ушћа 

до потока Паланка и Шутиловац) и потоци: Кијевски, Сикијевац, Бела река, Ковиона, 
Паланка, Шутиловац, Дућевац, Пречица, Збег, Хајдучки поток, део Раковичког потока и 
постојеће акумулације 

- саобраћајне површине – укрштања са постојећим саобраћајницама и железницом 
- зелене површине 
- шуме 
- пољопривредне површине  
- површине за привредне зоне  
 
Контактне намене површина уз постојеће водотокове су: 

- површине за привредне зоне  
- површине за комерцијалне садржаје 
- површине за становање 
- јавне службе, јавне објекте и комплексе 
- спортски објекти и комплекси.  

 
Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр. 1: „Постојећа 
намена површина“ Р 1: 5000. 
 
4.2.1. Водене површине 
 
Водопривреда 
 
Слив Топчидерске реке је заузима простор од 148 km2. Дужина тока саме Топчидерске реке је 
око 30 km.  
По својим хидрографским и геоморфолошким карактеристикама спада у бујичне токове 
карактеристичне за брдску област Србије. У доњем делу тока подужни падови су релативно 
мали и расту у правцу изворишног дела слива. Идући узводно, расту и нагиби падина речне 
долине. Шуме су заступљене на стрмим нагибима горњег дела слива, најчешће у појасу 
речних токова, док се на блажим нагибима у доњем делу слива налазе ливаде и оранице.  
Северну границу слива Топчидерске реке представља вододелница  са сливом реке Раље код 
насеља Трешња (висине 330 - 390 mnm), а јужну долина Саве (висине 75 - 80 mnm). Источна 
граница слива почиње од врха Ковионе (висине 399 mnm). Протеже се даље према северу 
приближно дуж крагујевачког пута ка Авали, и даље преко Торлака (висине 303 mnm), 
Бањице (висине 198 mnm), Дедиња и Топчидерског брда (висине 130 mnm) до ушћа у Саву. 
Западну границу слива чини Парцански вис (благо заталасана брда са висинама 307 до 408 
mnm), која се преко Петловог (висине 205 mnm) и Бановог брда (висине 208 mnm) завршава, 
такође, код ушћа у Саву.    
Топчидерска река има више притока које својим бујичним режимом угрожавају приобални 
појас кроз који протичу. Значајније поплаве на самом току реке забележене су 1999. и 2014. 
године. 
Проблем заштите од штетног дејства поменутих бујичних токова у сливу Топчидерске реке 
био је до данас разматран више пута, а анализиран је још у оквиру Водопривредне основе 
Топчидерске реке из 1977. године, када је констатовано да у сливу овог водотока треба 
изградити 17 малих акумулација или ретензија чија би основна функција била заштита од 
поплава низводног подручја.   
Од регулационих радова на водотоцима у сливу Топчидерске реке изведени су:  

1. Регулација корита Топчидерске реке у дужини од 12,3 km, од ушћа у Саву (km 0+000) 
до Патиног мајдана на km 12+300 речне стационаже. 

2. Регулација корита Каљавог потока на дужини од 0,12 km, од ушћа у Топчидерску реку 
(km 0+000) до km 0+120, 
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3. Регулација корита Раковичког потока на дужини од 2,10 km, од ушћа у Топчидерску 
реку (km 0+000) до km 2+100. 

4.   Регулација корита потока Паригуз дужине 0,72 km, од ушћа (km 0+000) до km 0+720. 
5. Регулација Кијевског потока у дужини од 0,30 km, од ушћа у Топчидерску реку (km 

0+000) до km 0+300 
6. Регулација корита уз Белу реку на дужини од 1,17 km, од ушћа у Топчидерску реку 

(km 0+000) до km 1+170 
7. Брана са малом акумулацијам ''Ресник'' на потоку Паригуз (десна притока Топчидерске 

реке) изграђена 1989. године 
8. Брана са малом акумулацијом ''Бела река'' на потоку Бела река (лева притока 

Топчидерске реке) изграђена 1989. године 
9. По Идејном  из 2007. године и Главном пројекту из 2010. године изведени су само 

радови на уређењу минор корита Топчидерске реке у зони Патиног мајдана на дужини 
од 350m (узводно од регулисане деонице), од km 12+300 до km 12+750 речне 
стационаже. 

На два места у зони Ливнице и некадашњег ИМР-а, Топчидерска река је зацевљена у 
сандучаст профил са садржајима изнад корита. На предметном подручју повремено долази до 
изливања реке, што је био повод за доношење Одлуке о изради Плана у контактном 
подручју.  
Узводно од Патиног мајдана Топчидерска река се налази у свом природном кориту, 
меандрира и корито је обрасло вегетацијом што смањује пропусну моћ и доводи до 
изливања.  
За деоницу Топчидерске реке од стационаже km 12+300 до km 19+660 постоји пројектна 
документација. Узводно од стационаже km 19+660 Топчидерска река није регулисана, а не 
постоји ни пројектна документација за уређење корита на овом потезу водотока. Водоток се 
налази у природном кориту реке и евидентирана су повремена изливања великих вода. 
Слична ситуација је и са притокама на узводном сливу: потоци Паланка, Шутиловац, 
Ковиона, Бела река на потезу узводно од регулисане деонице. 
Потоци: Кијевски, Сикијевац, Пречица, и низводни делови потока Паланка пролазе кроз 
насеља где су штете од изливања веће. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чукарички рукавац – Ада Циганлија 

 



18 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Топчидерска река  - регулисани ток - зона Хиподрома 
 
 
 

  
Топчидерска река – регулисани ток - Просторна културно историјска целина Топчидер  
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Регулисани ток Топчидерске реке                                   Крај затвореног профила Топчидерске реке 
 

  
Почетак затвореног профила Топчидерске реке            Место улива Раковичког потока у Топчидерску реку 
 

  
Магацини на затвореном профилу Топчидерске реке     Ливница Раковица у контактној зони Плана 

 

  
Регулисани ток Топчидерске реке 
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Регулисани ток Топчидерске реке 
 

 

  
Место улива Кијевског потока  у Топчидерску реку                      

 
 

  

Топчидерска река – кинета 
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Топчидерска река – завршетак регулисаног тока – Патин прелаз 

 

 
 

 

Точидерска река – нерегулисани ток  
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Топчидерска река – нерегулисано корито у Рипњу 
 
 

  
Топчидерска река – прелази преко реке у Рипњу 
 

 

 

 

      

Топчидерска река – прелази преко реке у Рипњу 
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 Акумулација Бела река                                                  Брзоток на бочном преливу 
 

 

  
Акумулација Бела река                                                Бочни прелив на акумулацији Бела река 
 

 
4.2.2. Постојећи саобраћај и саобраћајне површине 
 
 
Уличну мрежу предметног простора, према функционално рангираној уличној мрежи града, 
карактеришу следеће улице: 
 

1. У рангу магистрале: 
- Радничка улица 
- изграђени део УМП-а у зони хиподрома 
- Булевар патријарха Павла 
- Улица патријарха Димитрија 
- Улица пилота Михаила Петровића 
- Кружни пут Кијево  

 
2. У рангу улице другог реда: 

- Улица Пере Велимировића 
- Варешка улица 
- Улица Александра Војиновића (у Реснику) 
- Улица 13.-тог октобра (у Реснику) 
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Остале улице представљају део секундарне уличне мреже. 
 
Према мрежи државних путева, простор који је обухваћен овим Планом пресецају: 

 Државни пут IA реда А1 (државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - 
Нови Сад - Београд - Ниш - Врање - државна граница са Македонијом (гранични 
прелаз Прешево), тј. деоница обилазнице Београда, и 

 Државни пут IIБ реда број 346 (веза са државним путем 22 – Рипањ – веза са 
државним путем 149) 

 
Јавни градски превоз путника 
Предметни простор, у постојећем стању, опслужен је линијама различитих подсистема ЈГПП-а 
које саобраћају улицама у контактном подручју. 
Железнички саобраћај 
У контактном подручју, уз пресецања простора обухваћеног Планом, налазе се: 

 железничка пруга у Топчидерској долини са краком ка Дедињском тунелу,  
 железничка пруга Београд - Мала Крсна – Велика Плана, 
 железничка пруга Београд – Младеновац – Ниш, 
 железничка пруга Београд - Бар 

 
4.2.3.  Постојећа инфраструктурна мрежа и објекти 
 
Постојећа водоводна мрежа и објекти 
 
Део територије обухваћен границом Плана, у зони Чукаричког залива, обухвата део уже и 
шире зоне заштите Београдског изворишта. 
Границом Плана обухваћена је територија свих пет висинских зона београдског водовода.  
У оквиру границе Плана изграђени су следећи примарни објекти Београдског водоводног 
система: 

1. Водовод прве висинске зоне Ø900mm у Радничкој улици, 
2. Водовод прве висинске зоне Ø500mm у Паштровићевој улици, 
3. Надземни прелаз преко Топчидерске реке 2х1500mm који представља саставни део 

првог тунелског прстена ПП''Баново брдо''-ЦС''Ташмајдан'', 
4. Надземни прелаз преко Топчидерске реке водовода треће висинске зоне Ø500mm 
5. Надземни прелаз преко Топчидерске реке водовода друге висинске зоне Ø700mm 
6. Водовод прве висинске зоне Ø800mm окачен о мостовску конструкцију изнад 

Топчидерске реке саобраћајнице Патријарха Димитрија 
7. Водовод прве висинске зоне Ø300mm у продужетку улице Ослободилаца Раковице 
8. Водовод друге висинске зоне Ø400mm у продужетку Хајдук Вељкове улице  
9. Надземни прелаз преко Топчидерске реке водовода друге висинске зоне Ø1200mm 

Макиш-Младеновац, 
10. Водовод друге висинске зоне Ø500mm у улици Лабуда Пековића у насељу Ресник 
11. Водовод друге висинске зоне Ø350mm у улици Луговачка у насељу Ресник који 

представља везу београдског водовода са насељем Рипањ. Са предметним водоводом 
има неколико укрштања са планираном регулацијом Топчидерске реке на узводном 
делу трасе ка  насељу Рипањ, 

12. У насељу Рипањ постоји водовод Ø200mm четврте висинске зоне који укршта са 
притоком Топчидерске реке – потоком Пречица. 

У непосредном контактном подручју предметног Плана налази се ЦС''Рипањ'' Београдског 
водоводног система. 
 
Постојећа канализациона мрежа и објекти 
 
Територија обухваћена границом Плана припада Централном систему Београдске 
канализације и то делу који се каналише по сепарационом начину евакуације атмосферских и 
употребљених вода.  
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У низводном делу долине Топчидерске реке пролазе фекални колектори 60/110cm и 
120/180cm који се код Хиподрома спајају у један нови Топчидерски колектор 100/150cm који 
потом пролази испод Топчидерске реке и поред хиподрома улази у КЦС“Чукарица“ у 
непосредном контактном подручју Плана.  
Најузводнија тачка топчидерског фекалног колектора има димензију 90/135cm и налази се у 
насељу Ресник.  
Пролазећи долином Топчидерске реке његова траса се добрим делом налази у оквиру 
границe Плана детаљне регулације Топчидерске реке или у непосредној близини. 
Отпадне воде делова територије која није покривена колекторским системом (насеља Кијево 
у долини Кијевског потока, Ресник – узводно од крајње тачке постојећег Топчидерског 
колектора, насеље Пиносава у којем је изграђена канализација употребљених вода и 
доведена до Топчидерске реке а није завршена изградња ППОВ''Пиносава'', насеље Рипањ...) 
се директно упуштају у водотокове. Крајња инстанца тих вода је Чукарички залив. 
 
Постојећа електроенергетска мрежа и објекти 
 
У оквиру границе Плана изграђени су надземни водови (ДВ) и подземни водви (КБ): 

 ДВ 400 kV бр. 412, веза ТЕ “Никола Тесла” и ТС 400/220 kV “Београд 8”; 
 ДВ 220 kV бр. 204, веза РПХЕ “Бајина Башта” и ТС 220/110 kV “Београд 3”; 
 ДВ 220 kV бр. 213/2, веза ТЕ “Oбреновац А” и ТС 220/110 kV “Београд 3”; 
 ДВ 110 kV бр. 130/3, веза ТС 220/110 kV “Београд 3” и ТС 110/10 kV “Београд 16”; 
 ДВ 110 kV бр. 137/1, веза ТС 220/110 kV “Београд 3” и ЕВП  110/25 kV “Ресник”; 

 ДВ 110 kV бр. 137/2, веза ТЕ “Колубара” и ЕВП  110/25 kV “Ресник”; 
 ДВ 35 kV, веза ТС 35/10 kV “Раковица” и ТС 35/10 kV “Рипањ”; 
 ДВ 35 kV, веза ТС 35/10 kV “Ресник” и ДВ 35 kV веза ТС “Београд 4” - ТС “Београд 8”; 
 ДВ 35 kV, веза ТС 35/10 kV “К.Брдо” и ТС 35/10 kV “Топлана Церак”; 
 КБ 35 kV, веза ТС 35/10 kV “Раковица” и ТС 35/10 kV “Рипањ”; 
 КБ 35 kV, веза ТС 35/10 kV “К.Брдо” и ТС 35/10 kV “Топлана Церак”; 
 КБ 35 kV, веза ТС 110/35 kV “Београд 2” и ТС 35/10 kV “Раковица”; 
 КБ 35 kV, веза ТС 110/35 kV “Београд 2” и ТС 35/10 kV “К.Брдо”; 
 КБ 35 kV, веза ТС 35/10 kV “Б.Брдо” и ТС 35/10 kV “Д.Поље”; 
 КБ 35 kV, веза ТС 110/35 kV “Топлана Н. Београд” и ТС 35/10 kV “Д.Поље”; 

 КБ 35 kV, веза ТС 110/35 kV “Топлана Н. Београд” и ТС 35/10 kV “С.Венац”; 
 КБ 35 kV, веза ТС 110/35 kV “Топлана Н. Београд” и ТС 35/10 kV “Д.Поље”; 

 
као и мрежа водова 10 kV, 1 kV и инсталације јавног осветљења (ЈО). 

Постојеће саобраћајне површине мањим делом су опремљене инсталацијама ЈО које су 
изведене на стубовима нисконапонске, односно 1 kV мреже. 

Такође, у близини границе Плана налазе се трафостанице: ЕВП 110/25 kV “Ресник” и ТС 35/10 
kV “Раковица”.   

Изградња испод и у близини надземног вода условљена је: 
 Законом о енергетици (“Службени гласник РС”, бр. 145/2014); 
 Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 

64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС и 
98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014);  

 Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских 
водова називног напона од 1 kV до 400 kV (“Службени лист СФРЈ”, бр. 65/1988, 
“Службени лист СРЈ” бр. 18/1992); 

 Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног 
напона изнад 1000 V (“Службени лист СФРЈ”, бр. 4/74); 

 Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења 
називног напона изнад 1000 V (“Службени лист СРЈ”, бр. 61/95); 

 Законом о заштити од нејонизујућег зрачења (“Службени гласник РС”, бр. 36/2009) са 
припадајућим правилницимa и  

 Стандардима: 
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-  SRPS N.C0.105 - Техничким условима заштите подземних металних цевовода од 
утицаја електроенергетских постројења (“Сл. гласник СФРЈ”, бр. 68/86); 

- SRPS N.C0.101 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја 
електроенергетских постројења - Заштита од опасности; 

- SRPS N.C0.102 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја 
електроенергетских постројења - Заштита од сметњи (“Сл. гласник РС”, бр. 68/86). 

 

За постојеће ДВ, у оквиру границе Плана, обезбеђена је заштитна зона ширине 60m зa ДВ 
400 и 220 kV, 50m за ДВ 110 kV и 30m за 35 kV (од крајњег фазног проводника ДВ).  

За изградњу испод и у близини ДВ обавезна је израда Елабората, у коме се даје тачан однос 
предметних ДВ и објекта који ће се градити, уз задовољење прописа и закона. Израда 
Елабората утицаја ДВ на планиране објекте од електропроводног материјала и Елабората 
утицаја ДВ на телекомуникационе водове биће саставни део даље документације. 

За добијање сагласности за градњу објеката испод и у близини ДВ чији су власници 
“Електромрежа Србије” или “EПС Дистрибуција Београд”, потребна је сагласност поменутог 
власника. 

 
Постојећа телекомуникациона мрежа и објекти 
 

Предметно подручје, који се обрађује овим планским документом, припада кабловским 
подручјима аутоматских телефонских централа (АТЦ) “Чукарица”, “Дедиње”, “Миљаковац”, 
“Кијево”, “Ресник” и “Рипањ” . Приступна телекомуникациона (тк) мрежа изведена је 
кабловима постављеним слободно у земљу или надземно а претплатници су преко 
спољашњих извода повезани са дистрибутивном тк мрежом. Постојећи тк оптички водови су 
од изузетног значаја јер обезбеђују и "носе" међународни, међумесни и месни тк саобраћај 
великог обима, и никаквим грађевинским радовима не сме се угрозити непрекидност тк 
саобраћаја.  

 
Постојећа топловодна мрежа и објекти 
 
На предметном подручју нису изведени топловодна мрежа и објекти. 
 
Постојећа гасоводна мрежа и објекти 
 
На предметном подручју изведени су следећи елементи гасоводне мреже: 

- део деонице магистралног гасовода МГ 05/II Остружница – Бели Поток притиска р=50 
бар-а и пречника 609,6 мм код насеља Ресник, 

- део деонице челичног дистрибутивног гасовода  ГМ 05-04 притиска р=616 бар-а у 
Варешкој улици, 

челични дистрибутивни гасовод притиска р=616 бар-а у улици Мишка Крањца и Патријарха 
Димитрија. 
 
4.2.4. Постојеће зелене површине 
 
У оквиру границе Плана постојеће зелене површине обухватају више типова зеленила:  

-  шуме које су заступљене на стрмим нагибима горњег дела слива, најчешће у појасу 
речних токова, док се на блажим нагибима у доњем делу слива налазе ливаде и 
оранице.  

-  зеленило у оквиру саобраћајних површина  
-  зелене површине у оквиру становања  
-  заштитно зелнило (уз водотокове, саобраћајне коридоре, депоније..)  

Граница предметног Плана на подручју ПГР грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе – Град Београд, целине I-XIX, пролази, тангира и/или се налазе у непосредном 
окружењу следећих јавних зелених површина и шума: Топчидерски парк, Парк шума 
Топчидер, расадник ЈП „Србијашума“, шума Дворског комплекса на Дедињу, заштитни зелени 



27 

 

појас код насеља Миљаковац и кроз Раковицу, зелени коридор, сквер и  шуме уз Кијевски 
поток. Долина Топчидерске реке једним делом (од Раковице до утока у Саву) се налази у 
оквиру Просторне културно-историјске целине „Топчидер“.  

Подручјe које захвата територија Рипња припада зони шуме храста сладуна и цера, припада 
централној зони брдско-планинског подручја северне Шумадије са израженом денивелацијом 
терена. Већи шумски масиви налазе се у северном, северозападном и јужном делу предметне 
територије. ЈП Србија Шуме газдује у две газдинске јединице: Кошутњачке шуме и Авала у 
укупној пов. од 559,7154 ха. Остале шумске површине су у приватном поседу. Велики 
проценат територије припада пољопоривредном земљишту. 

У горњим деловима, као и у долини целог тока Топчидерске реке, падине су врло стрме, са 
нагибом 12°- 15°, местимично и са врло стрмим деловима који прелазе у одсеке (нагиб 15°- 
20° и преко 20°). 

Предео карактеришу дубоке долине са појавама клизишта и бројним водотоцима (потоци: 
Дражевац, Смрдански, Пречица, Дубоки, Шупиловац; реке: Топчидерска, Паланска, Врчинска, 
Бела). 

4.3. Инжењерскогеолошке карактеристике терена  
Топчидерска река улива се у Саву у Чукаричком рукавцу и то као десна притока на трећем 
километру. Цео ток припада београдском подручју и протиче кроз општине: Вождовац, 
Чукарица и Раковица. Површина целог слива износи 150 km2. 

Слив Топчидерске реке по својим хидрографским и геоморфолошким карактеристикама спада 
у бујичне токове карактеристичне за брдску област Србије. Главни ток се формира на 
падинама Авале, а две главне притоке су у атару Рипња, Паланка и Бела река и неколико 
бујица са падина. Ток реке је изразито кривудав са израженим меандрима и великим бројем 
слепих рукаваца. У доњем делу тока подужни падови су релативно мали и расту у правцу 
изворишног дела слива. Идући узводно, расту и нагиби падина речне долине. Северну 
границу слива Топчидерске реке представља вододелница  са сливом реке Раље код насеља 
Трешња (висине 330 - 390 mnm), а јужну долина Саве (висине 75 - 80 mnm). Источна граница 
слива почиње од врха Ковионе (висине 399 mnm). Протеже се даље према северу приближно 
дуж крагујевачког пута ка Авали, и даље преко Торлака (висине 303 mnm), Бањице (висине 
198 mnm), Дедиња и Топчидерског брда (висине 130 mnm) до ушћа у Саву. Западну границу 
слива чини Парцански вис (благо заталасана брда са висинама 307 до 408 mnm), која се 
преко Петловог (висине 205 mnm) и Бановог брда (висине 208 mnm) завршава, такође, код 
ушћа у Саву.    
Топчидерска река је у  једном делу има регулисано  корита као  и  деоницу са нерегулисаним 
коритом које  је изразито усечено у алувијон, просечно 2,0-2,5 м, негде и преко 4 м. Дно је 
без вегетације, док су обале зарасле у густо шибље, грмље и дрвеће. Тренутно стање  
Топчидерске реке је довело до великих поплава при екстремним падавинама септембра 1985. 
год., као и 2014. године  које су угрозиле становништво и индустрију у зони водотока.  
Геолошка  грађа  терена у  сливу  Топчидерске реке је веома коплексна  и изграђена од 
седимената различитих литогенетских и геотехничких својстава. Површинске делове терена у 
изворишном делу  Топчидерске реке од  потока Шутиловац , поток Паланка до потока 
Сикијевац  у површинском делу  су квартарне налаге представљене у боковима делувијално-
прлувијалним  седиментима док у  средишњем делу  су регистровани пролувијални и  
алувијални седименти ширине и  до 50 м дебљине од 2,0-6,0м. Испод којих   се налазе 
шљунковите глине ''шарене серије''. Подину овим седиментима чини лапоровита серија, која 
са повећањем дубине прелази у чврсте лапорце.  
Основну геолошку  грађу слива  Беле реке до Точидерске реке, чине јурски флишолики 
седименти изграђени од плочастих и слојевитих лапораца у смењивању са глинцима И 
пешчарима. Правац пружања ове флишолике серије је ЈЗ-СИ са падом ка северу, односно 
североистоку под углом од 32-65°. Серија је доста убрана и поломљена, подложна физичко-
механичким променама, нарочито у површинском делу, тако да је велики део терена 
прекривен елувијално-делувијалним творевинама. Продукти распадања су најчешће 
глиновитог карактера са честим уклопцима матичне стене, различите величине, а при томе 
њихова дебљина је јако променљива И креће се у границама од 0,5 м па преко 3,0 м, а 
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локално и висе. У појединим деловима терен је прекривен антропогеним творевинама – 
насипом који је највећим делом врло хетерогеног састава. На овим теренима  регистровани  
су савремени  егзодинамички процеси : процес денудације ( спирања),линијска ерозија као и  
процес клизања. 
Низводни део  слива  према реци Сави  прекривен је  рецентним или антропогеним 
седименти (насип) регистровани су на готово читавом низводном сливу. Изграђен је од 
прашинасто песковитих материјала, хетерогеног састава променљиве дебљине од 0.40 - 2.00 
м. У саставу овог слоја може се наћи значајна количина индустријске шљаке и грађевинског 
шута. Квартарни седименти који се налазе на површини терена или испод  наипа 
представљени су делувијално-прлувијалним  седиментима као и алувијалним песковито- 
муљевитим шљунковима. То су прашинасто песковите глине, лесоидне суглине, прашинасте 
глине и др. Неуједначеног су састава са присуством органских и миљевитих глина. Комплекс 
је стишљив и водом засићен са изразитом фацијалном променљивошћу у хоризонталном и 
вертикалном правцу што је последица генезе ових седимената. Подински део алувијално 
пролувијалних седимената чине добро збијени заглињени шљункови. Чврсту подлогу горе 
наведеним седиментима чине флишолики кредни кречњаци који се могу видети у виду 
изданака на падинским деловима Топчидера и Кошутњака који су у површинским деловима 
испуцали, локално са партијама ушкриљеног лапорца и глинца изразито повољних 
геомеханичких карактеристика. 
За потребе регулације и формирања нових косина, ископ  дуж Топчидерске реке  вршиће се у 
оквиру литолошког комплекса који  највећим делом су  алувијални и делувијално-
пролувијални седименти  са различитим  литотиповима тј. различитим срединама. Ископи за 
регулацију ће бити под сталним нивоом воде,  из чега произилази да све ископе дубље од од 
нивоа воде  треба изводити уз конструктивну заштиту јер су могућа одламања и 
шкољкања, испадања у ископ, па и значајног обрушавања, посебно у стању  водозасићења. 
Засићено водом за средње воде у хидролошком периоду (средњи годишњи биланс падавина), 
па се очекује каљавост, блатњавост и дифузно водозасићење, као и отежан рад машина и 
ручног ископа.  
Како  слив  Топчидерске реке  пролази  кроз  терена на којима су регистроване појаве  
нестабилности неопходно је приликом планирања истражних радова и  
инжењерскогеолошког картирања извршити процену да ли природни терени имају  
задовољавајуће коефицијенте сигурности у односу на клизање, и  дати предлог  мера за 
повећање стабилности терена (ублажавање косина природног терена, израда канала за 
одводњавање површинских вода, израда дренажних канала као и евентуална израда 
потпорних конструкција). Прорачун стабилности косина своди се на одређивање фактора 
сигурности као односа смичуће чврстоће тла и просечног смичућег напона дуж 
предпостављених клизних равни. 
У граници плана планирају се  акомулације и ретензије.Као  што је познато, у свим малим 
акумулацијама - ретензијама изграђеним на природним водотоцима се јавља процес 
засипања наносом. Озбиљност проблема засипања акумулације - ретензије зависи, с једне 
стране од стања ерозионих процеса у сливу и транспортне способности водотока, а с друге 
стране, од величине акумулације - ретензије и њеног односа према укупном годишњем 
дотоку из слива. О стању ерозионих процеса у сливу пројектованих малих акумулација 
"Ковиона", "Шутиловац" и ''Ресник", као и ретензије "Пречица - горња (узводни профил)'' 
може се судити на основу постојећих подлога - карте ерозије Србије и регионалног катастра 
бујичних токова. Из анализе ових подлога се може закључити да на посматраном подручју 
преовлађују процеси слабе и средње ерозије. Анализа ерозионих фактора на подручју 
пројектованих малих акумулација се може резимирати закључком да постоји извесна 
предиспозиција ових сливова за развој ерозионих процеса. Геоморфолошки услови и 
геолошка подлога терена погодују развоју ерозије јачег интензитета, али начин коришћења 
земљишта (значајан проценат је под шумом, а има и пашњака) не омогућава развој јаче 
ерозије.  Неопходно је  кроз  даља истраживања дефинисати детерминисање ерозионе 
продукције наноса у сливу и транспорта наноса кроз хидрографску мрежу слива као и  
дефинисати  заштиту  малих акомулација и ретензија  од  наноса. 
На позицијама преградних  грађевина  извести детаљна геолошка истраживања  која ће 
тачно  дефинисати  врсту и  димензију  подграде. 
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У даљој фази израде нацрта плана неопходна су детаљна  геолошка, хидролошка и  ерозиона 
истраживања терена нарочито на преградним местима, и  на деловима терена на коме су 
регистрована клизишта и појаве нестабилности. Истраживања извести у складу са Законом о 
рударству и геолошким истраживањима („Службени лист“ РС бр.101/15). 
 
4.4. Заштита културног наслеђа 
 
Мрежа путева  дуж долине Топчидерске реке, која је постојала у XVIII веку, показује велики 
значај овог дела околине некадашњег Београда. Неке од саобраћајница су се очувале до 
данас захваљујући пре свега обнављању које је кнез Милош спровео изграђујући 
резиденцијални комплекс. Превасходно мислимо на трасу некадашњег Топчидерског друма, 
односно пута који се од ушћа Топчидерске реке у Саву одвајао од пута за Шабац, и идући 
десном обалом реке водио ка Раковици и даље ка Руднику. Веза транзитног пута кроз 
топчидерску долину са Београдом, постојала је и преко Топчидерског брда. Виталност ових 
путева открива да је главна веза између Београда и унутрашњости Београдског пашалука, 
Посавине, Шумадије и Рудника, била остваривана управо преко топчидерске долине. Кнез 
Милош је оснивајући Топчидерску резиденцију, заграђивао ливаде, крчио и уређивао путеве, 
и тиме заправо реактивирао ову везу. 
Подручје у обухвату ПДР Топчидерске реке које се налази у оквиру границе ПГР грађевинског 
подручја насеља Рипањ и ПГР грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе 
града Београда – целина IX, са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о 
културним добрима (Сл. Гласник РС, бр. 71/94), није утврђено 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 овог дела Плана нема забележених археолошких локалитета или 
појединачних археолошких налаза. 
Део подручја ПДР Топчидерске реке, у оквиру ПГР грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе града Београда – целина VII, је суштински битан елемент Просторне 
културно-историјске целине „Топчидер“ која је због посебних природних, естетских, 
културних и историјских вредности које је одликују, Одлуком Владе Републике Србије 
проглашена за културно добро од изузетног значаја („Сл. гласник СРС“ бр.47/87). Она 
представља материјално сведочанство два века развоја модерне српске државе, двеју 
српских владарских династија, Обреновића и Карађорђевића и потоњег развоја друштва у 
околностима социјалистичког државног система до данас. 
У просторној културно-историјској целини „Топчидер“, током дугог и континуираног развоја, 
постоји низ културно-историјских споменика, вредности и знаменитости, природних лепота и 
реткости који представљају хомогену целину створену природним условима и људским радом. 
Ова целина на најбољи начин омогућaва увид у целокупни државни, културни, историјски и 
привредни развитак Београда и Србије од 1830. године до наших дана. Упркос ширењу града 
крајем 19. и током 20. века, присутни су стални напори да се простор Топчидера и 
Кошутњака очува као јавни парк. Организована заштита од стране стручних служби отпочела 
је тек након Другог светског рата, заштитом појединачних објеката у њему.  
Због свих наведених вредности Скупштина града Београда, донела је одлуку о изради Плана 
детаљне регулације просторно културно историјске целине Топчидер, чија је израда у току, 
са главним циљем да се заштите и афирмишу природне и културно историјске вредности овог 
подручја обезбеђењем планских могућности за унапређење коришћења постојећих и 
пажљиво увођење нових садржаја, који треба да у свему буду подређени јединственом 
амбијенталном окружењу. 
Део тока Топчидерске река представља главни и једини стални ток просторне целине 
Топчидер–Кошутњак и као предеони елемент један је од највреднијих елемента простора, 
доприноси унапређењу предела и представља доминанту развојних потенцијала.  
Захваљујући одликама рељефа дуж долине ПКИЦ Топчидерреке остварују се најзначајнији 
визуелни коридори истовремено ка обронцима Кошутњака и Топчидера:   

- Визура са надвожњака у Улици патријарха Димитрија на раскрсници са Варешком 
улицом – јединствено просторно сагледавање три основна елемента ПКИЦ Топчидер: 
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Кошутњак, долина Топчидерске реке и обронци Топчидера са монументалним здањем 
Старог двора на самом врху брда; и 

- Визура дуж Улице патријарха Димитрија и долине Топчидерске реке - прилаз, односно 
улаз у ПКИЦ Топчидер са јужне стране из правца Раковице и даље кретање Улицом 
патријарха Димитрија и уз Топчидерску реку  омогућава наизменично сагледавање 
садржаја и објеката дуж Топчидерске реке, уз стално присуство падина Кошутњака и 
Топчидерског брда у позадини.  

 
У контексту Топчидерске реке, тачна димензија (регулациона ширина), прецизне позиције 
функционалних пунктова дуж речног тока, њихова архитектура и опрема, детаљни услови 
уређења и коришћења  овог јавног урбаног простора биће дефинисани током планске 
разраде. 
 
4.5. Заштита природе 
 
Постојеће стање 

Заштита природе заснива се на очувању природних добара и природних вредности које се 
исказују биолошком, геолошком и предеоном разноврсношћу. Очување, заштита и одрживо 
коришћење природних вредности и природних добара 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. 

Специфичности природних карактеристика предметног подручја чине природни оквир 
предела, чији карактер је резултат деловања и интеракције природних и/или људских 
фактора. Предметно подручје се налази у оквиру три типа предела: Побрђе и заравни у 
непосредном сливу Саве, Брдско и брдско-планинско подручје северне Шумадије и Побрђе и 
заравни у непосредном сливу Дунава и у сливовима река Раља и Луг. 

Побрђе и заравни у непосредном сливу Саве, као тип карактера предела, захвата део 
градског подручја Београда, као и део између Железника и Мислођина. Терен представља 
побрђе и брдско подручје (коте терена 100-250м), а изграђен је од неогених лапора и 
лапоровитих глина и кречњака, док су у долини Топчидерске, Железничке и Остружничке 
реке заступљени кредни кластични и кластично-карбонатни седименти. Од површинских 
токова који се уливају директно у реку Саву највећи су: Топчидерска, Железничка, 
Остружничка и Баричка река. Мање реке и потоци су зацевљени и уведени у канализациони 
систем. Шумски комплекси Кошутњака, Топчидера и Миљевачке шуме у потпуности су 
окружени стамбеним насељима. Услед експанзивне урбанизације речни токови су загађени 
што је угрозило укупан диверзитет овог типа карактера предела. Учешће живица и пољског 
дрвећа је релативно мало што потврђује чињеницу да је диверзитет у опадању. У деловима 
ближе насељеним местима запажа се велико учешће утрина и запарложених њива. 

У овом типу карактера предела издвојена су четири подручја карактера предела, међу којима 
и Долина Топчидерске реке (7д). Доњи део тока пролази кроз урбани део Београда, односно 
кроз насеља Кнежевац, Раковицу, Миљаковац и Канарево брдо. Река пролази кроз 
Топчидерски парк поред Конака Кнеза Милоша и београдског хиподрома и улива се у 
Чукарички рукавац преко пута Аде циганлије. У долини Топчидерске реке значајно је 
поменути Топчидерски парк, први јавни парк изван централног дела града. 

Брдско и брдско-планинско подручје северне Шумадије, као тип карактера предела, обухвата 
централни потез брдско-планинског подручја Шумадијe, односно потез Стражевица - Авала - 
Рипањ - Подвис - Бабе, затим зону Космаја и брдско-планински терен у зони Стубичког Виса и 
падина Вагана. Цео простор карактерише рељеф са значајним разликама у надморским 
висинама, од ниских алувијално-пролувијалних заравни, преко побрђа и брдских терена (120-
320мнв), брдских терена (320-500мнв) до планинских терена преко 500 мнв. Централни део 
подручја чини вододелница, односно  хидрографски чвор северне Шумадије на Парцанском 
вису, који раздваја сливове Дунава, Саве и Колубаре. На Парцанском вису извиру 
Топчидерска река, Луг и Раља. Са јужне и западне стране Авале, потоке Сољак, Дубоки, 
Степашиновачки, Смрдан, Рипа, Драгуљица и др. прикупља Топчидерска река. 
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Побрђе и заравни у непосредном сливу Дунава и у сливовима река Раља и Луг обухвата 
источни део ниске Шумадије који представљају сливна подручја река Раље и Луг, ослањајући 
се, са западне стране, на Брдско и брдско планинско подручје северне Шумадије. Плитке 
речне долине и котлине, простране заталасане површи чине карактеристичну слику овог типа 
карактера предела. Од шума у овом типу предела остале су само оазе које су боље сачуване 
на узвишењима (шума сладуна и цера, брдске букве), као и остаци шума врбе и тополе са 
појединачним стаблима храста лужњака у долинама река. Од травне вегетације заступљена 
је вегетација долинских и брдских ливада. 

Граница предметног Плана (Топчидерска река) делом се налази у заштићеном подручју 
Споменик природе „Топчидерски парк“.  

СП „Топчидерски парк“, Решењем о проглашењу споменика природе „Топчидерски парк” 
(„Службени лист града Београда“, бр. 37/15), стављен је под заштиту због природних, 
културно-историјских и предеоних вредности простора, аутентичности и очуваности створене 
природне структуре и очуваног пејсажно-архитектонског концепта, парковског и шумског 
комплекса унутар високо урбанизованог екосистема који има велику биолошку вредност, 
повољан географски положај, климатска, геоморфолошка, геолошка, хидрогеолошка, 
педолошка обележја и богатство флоре и фауне, као и значајне објекте културно-историјског 
наслеђа, које издвајају Топчидерски парк као јединствену просторну природну и културну 
целину Београда.  

На заштићеном подручју, установљен је режим заштите III степена, који се остварује на свим 
целинама заштићеног подручја. За све биљне и животињске врсте које су заштићене као 
природне реткости и њихова станишта, важи режим првог степена заштите. 

Заштићено подручје обухвата следеће катастарске парцеле: 11453/1 (део), 11583, 11584/1, 
11585/1, 11585/2, 11586/1, 11586/2, 11587/1, 22613(део), КО Савски венац, ГО Савски венац. 
Укупна површина заштићеног подручја износи 29ha 46a 44m2, у државној својини. Заштићено 
подручје поверено је на управљање ЈКП „Зеленило Београд". 

Дуж источне стране, на растојању од мин. 20m, границе предметног Плана, налази се 
заштићено подручје Споменик природе „Шума Кошутњак“. 

СП „Шума Кошутњак”, Решењем о проглашењу заштићеног подручја „Шума Кошутњак” 
(„Службени лист града Београда“, 34/14), стављена је под заштиту због значајних просторних 
функција и биоеколошких вредности комплекса под шумском вегетацијом и ради очувања 
станишта разноврсне фауне сисара, птица, инсеката, гмизаваца и водоземаца, као и објеката 
геолошког наслеђа који имају карактер природних реткости и велики значај за проучавање 
геолошке историје Београда. 

На заштићеном подручју установљавају се два режима заштите и то: 

1) режим заштите II степена на делу заштићеног подручја који обухвата шуме храста 
лужњака и граба код Хајдучке чесме, у површини од 3,48 ha (1,31%); 

2) режим заштите III степена на преосталом делу заштићеног подручја, у површини од 261 
ha 77 ar 98 m2 (98,69%). 

За све биљне и животињске врсте које су заштићене као природне реткости и њихова 
станишта, важи режим заштите првог степена. 

Природно добро „Шума Кошутњак” налази се на територији града Београда, на подручју 
градске општине Раковица и градске општине Чукарица. Катастарске парцеле које обухвата 
ово природно добро наведене су у члану 2, Решења. Укупна површина заштићеног подручја 
износи 265ha 25a 98m², у државној својини. Заштићено подручје поверено је на управљање 
ЈП „Србијашуме”, Шумскo газдинство „Београд”. 

Поред наведеног, СП „Шума Кошутњак“ представља Подручје еколошке мреже РС од 
међународног значаја“, успостављено Уредбом о еколошкој мрежи („Службени Гласник РС“, 
бр. 102/10). 
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У непосредном окружењу Беле реке, код железничке станице "Бела Река" (КО Рипањ), 
Слојеви са аптихусима су евидентирани као природно добро геолошког карактера. 

Као еколошки коридор и важан елемент зелене инфраструктуре града, Топчидерска река са 
својим притокама има посебан значај у очувању биолошке и предеоне разноврсности, што је 
декларише као природну вредност од изузетног значаја за очување природе и природних 
процеса. Дуж Топчидерске реке и њених притока, са обе стране, остаци шума врбе и тополе 
са појединачним стаблима храста лужњака, групације дрвећа и шибља, као и акватичне 
биљаке, представљају станишта бројним врстама флоре и фауне. Приобална и акватична 
вегетација имају значајну улогу у пречишћавању воде, што непосредно утиче и на заштиту 
земљишта и подземних вода. 

Природну вредност предметног подручја и непосредне околине чине постојеће шуме које 
припадају газдинским јединицама: ГЈ „Топчидерски парк - шуме“, ГЈ „Кошутњачке шуме“ и ГЈ 
„Авала“. Предметне шуме имају велики значај у унапређењу квалитета животне средине, где 
посебно треба истаћи њихов значај у очувању биолошке и предеоне разноврсности, као и у 
очувању процеса природног кружења воде. 

За подручје слива Топчидерске реке, у ширини од 1 km, припремљен је основни Извод из 
Базе података о биотопима Београда1. Извод чини приказ просторних података као што је: 

1. Карта биотопа за предметно подручје (3 листа, .jpg формат) 

и приказ изведених података, тј. резултата вредновања2, у виду две тематске карте: 
2. Карта потенцијалних вредности биотопа за предметно подручје (3 листа, . jpg формат) 

и 

3. Карта реалне вредности репрезентативно одабраних биотопа за мањи део предметног 
подручја (1 лист). 

Карта биотопа је приказ заступљености и просторне распрострањености биотопа на 
предметном подручју. На анализирано подручју разноврсност биотопа је велика.  

Карта потенцијалних вредности биотопа је приказ вредности коју одређени биотоп може да 
достигне у природним условима без директних и индиректних антропогених утицаја. 
Вредновање биотопа извршено је на основу критеријума за утврђивање потенцијалних 
вредности биотопа, а резултати процене потенцијалне вредности биотопа  приказани су у 
виду седмостепене вредносне скале (1-7). 

Карта реалне вредности репрезентативно одабраних биотопа је приказ актуелне вредности 
биотопа, односно тренутне вредности сваког конкретног биотопа која је у великој мери 
одређена дејством антропогеног фактора. Вредновање реалне вредности биотопа извршено 
је за репрезентативно одабране биотопе на територији града, на основу критеријума за 
утврђивање реалне вредности биотопа  и података добијених детаљним теренским снимањем 
флоре, фауне, степена оптерећености и других параметара дефинисаних за потребе 
вредновања. Реалне вредности биотопа приказане су у виду седмостепене вредносне скале 
(1-7). Како је реално вредновање биотопа, због расположивог времена, извршено на мањем 
броју биотопа (мањем просторном обухвату), њихова вредност се може аплицирати на 
биотопе истог подтипа у непосредном окружењу. 

Велики број биотопа је, са аспекта очувања биодиверзитета, процењено као Природни или 
биотопи веома блиски природним, са истакнутим вредностима за заштиту биотопа и заштиту 
врста, достојни заштите природе од међународног и националног значаја, остаци 
некадашњег природног предела или старијих култивисаних екосистема. Поред тога, групе 
дрвећа и остаци шума су процењени као потенцијално Вредни биотопи, екстензивно 
коришћени са богатом структуром, станишта великог броја врста са важном функцијом 
рефугијума или бафера у изграђеним подручјима. 

                                           
1
 База података је резултат рада мултидисциплинарног тима на изради Пројекта „Картирање и вредновање биотопа Београда“ 

(трећа фаза Пројекта „Зелена регулатива Београда“). 
2
 Вредновање биотопа је врешено првенствено са аспекта очувања биодиверзитета, тј. разноврсности станишта и 

разноврсности врста, њихове заступљености и дистрибуције. 
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За потребе планирања предметног препоручуја неопходно је ажурирати постојеће 
вредновање биотопа, извршити картирање и вредновање биотопа за подручје изван граница 
ГУП Београда и приказати резултате вредновања биотопа са аспекта очувања квалитета 
животне средине дуж целокупног предметног подручја (у границама предметног Плана и у 
непосредном окружењу). 

Планирано 

Заштита природе предметног подручја треба да се заснива на очувању и јачању кључних 
карактеристика издвојених карактера предела, што подразумева:  

 очување садашњих граница шумских комплекса у целости; 

 очување остатака шума и шума изданачког порекла у сливу Топчидерске реке и гајева у 
долини осталих водотокова, и њихово унапређење обнављањем и подизања високих 
састојина; 

 очување и ревитализација водотока као важних елемената карактера предела, очување 
биодиверзитета и заштита вода, применом технолошких, водопривредних и биолошко-
еколошких мера;  

 враћање малих водотока на површину, где је то могуће, а у функцији мелиорације 
деградиране урбане климе;  

 заштиту природних добара и културне баштине и њихово активирање и уређење у 
туристичке и рекреативне сврхе;  

 неговање и унапређење амбијенталне разноврсности и лепоте предеоног лика и високог 
квалитета чинилаца животне средине; и др.  

У циљу очувања природе и природних процеса, планско решење треба ускладити са мерама 
прописаним за заштићена подручја. Такође, потребно је: 

 детаљно истражити евидентирана природна добра у циљу њихове заштите и одрживог 
коришћења; 

 очувати постојеће јавне зелене површине и шуме у целости, поштујући мере и услове 
уређења зелених површина и газдовања шумама; 

 планирати подизање нових шума на еродираном земљишту сливног подручја; 

 очувати, у највећој могућој мери, вредне биотопе (оцења 6 и 7) и уклопити их у планско 
решење формирајући зелени коридор дуж водених токова, чиме се ублажава изолоција и 
фрагментација станишта, а све у функцији очувања биодиверзитета; 

 санирати изворе отпадних вода и дивљих депонија смећа које угрожавају шуме и воде; и 
др. 

 
4.6. Стање животне средине  
 
Контрола квалитета водотока у Београду обухвата испитивања великог броја физичко-
хемијских, хемијских и микробиолошких параметара. Систематска контрола квалитета 
површинских вода на територији Београда врши се ради: процене бонититета водотока, 
праћења тренда загађивања вода и способности самопречишћавања, као и оцене подобности 
за водоснабдевање, рекреацију грађана и наводњавање, а у циљу заштите изворишта 
водоснабдевања, заштите здравља становништва, очувања квалитета водних ресурса и 
превенције укључивања перзистентних опасних неорганских и органских материја у ланце 
исхране. 
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Квалитет воде Топчидерске реке 

Контрола квалитета воде Топчидерске реке прати се на основу Програма контроле 
површинских вода на територији Београда, коју врши Градски завод за јавно здравље. 
Узорци воде за контролу квалитета узимани су на профилу „Мост код хиподрома“.  

Више деценија Топчидерска река је синоним за изразито загађен водоток. Санитарне отпадне 
воде из бројних стамбених објеката у приобаљу и сеоских домаћинстава, као и технолошке 
отпадне воде из индустрије раковичког басена, се непречишћене изливају у овај водоток. 
Стање се није променило на боље у транзиционом периоду, чак се у појединим аспектима и 
погоршало. 

Вода Топчидерске реке у последњих пет година одступа од друге класе бонитета по физичко-
хемијским, односно микробиолошким параметрима квалитета вода. 

Резулати извршених испитивања показују да је квалитет воде Топчидерске реке, током 2012. 
године, константно био ван граница II класе речних вода и то је свих 10 узорака одступало у 
физичко-хемијском и бактериолошком погледу. 

На основу резултата испитивања квалитета воде може се рећи да је квалитет воде 
Топчидерске реке константно лош, јер су стално присутне велике количине органских 
материја, а повремено и суспендованих материја, што негативно утиче на кисеонични режим. 
Посебно је велико оптерећење органским материјама протеинске природе, за чију се 
разградњу повремено троши велика количина кисеоника. Разградњом настали нутријенти и 
недовољно разграђене органске материје, неповољно делују на квалитет воде Саве, посебно 
Чукаричког рукавца. Иако је кисеонични режим озбиљно погоршан, на срећу већина 
акватичних организама још увек није озбиљно угрожена. 

Веома велика бројност колиформних бактерија указује на повољне еколошке услове за 
опстанак бактерија доспелих изливањем санитарних отпадних вода. Резултати испитивања 
показују да је водоток веома озбиљно оптерећен санитарним отпадним водама из објеката 
лоцираних на обалама Топчидерске реке и притока, што не чуди јер већина објеката у 
горњем и средњем току није прикључена на канализацију. Коначном идентификацијом 
бакерија, утврђено је стално присуство Enterobacter, E. Coli и Bacillus sp, док се Streptococcus 
групе „Д“ региструје често, а Citrobacter спорадично. Изоловане бактерије су знак фекалног 
загађења. Стално висок титар укупних и фекалних колиформа онемогућава и коришћење 
речне воде за наводњавање повртарских култура које се користе у сировом стању или за 
напајање стоке.  

Квалитет воде у Чукаричком рукавцу 
Чукарички рукавац је део природне целине Аде Циганлије, полуострва на реци Сави 
(некадашњег острва). Зона Аде Циганлије је у подручју Рукавца најоптерећенија загађењем, 
услед занемарљиве циркулације воде и вишегодишњег таложења хемијских полутаната 
пореклом од индустрије (индустријски капацитети лоцирани дуж Топчидерске реке), 
санитарних отпадних вода из канализационог система и загађујућих материја ослобођених 
током транспортних активности које се одвијају на води и у приобаљу (брод-претакалиште 
нафте и деривата НИС Југопетролове инсталације, постојећа пловила, њихово сервисирање и 
др.) 
Вода у Чукаричком рукавцу највећи део године (увидом у резултате анализа 10-годишње 
контроле) има III-IV класу квалитета, нарочито зона око ушћа Топчидерске реке.  
 
 
5. ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА 
 
Основна ограничења изградње и уређења обухваћеног подручја у односу на која ће се 
дефинисати планско решење у фази израде Нацрта плана у сарадњи са ЈКП и другим 
надлежним институцијама су: 
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 Железничка пруга са заштитним појасом и постојећа и планирана мрежа 
саобраћајница која пресеца или тангира разматране водотокове;  

 Геолошкоморфолошке карактеристике терена; 
 Постојећи инфраструктурни водови са заштитним појасевима.  

 
 
6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
Циљ израде Плана је заштита од плављења у долини Топчидерске реке активним (изградња 
акумулација – ретензија на притокама) и пасивним (изградња насипа дуж водотокова) 
мерама заштите, дефинисање водног земљишта и правила уређења простора, омогућавање 
пролаза фекалних колектора у долинама водотокова (где је могуће или потребно) у циљу 
повезивања насеља на градски канализациони систем, постављање додатног водовода 
Ø400mm за потребе насеља Рипањ.  
Планом ће се: 
- дефинисати водно земљиште потребно за изградњу објеката који су у функцији заштите 

од поплава као и постављање инфраструктурних система; 
- дефинисати траса и правила за изградњу новог водовода Ø400mm од насеља Ресник до 

постојеће црпне станице ''Рипањ''; 
- дефинисати траса и правила за изградњу колектора употребљених вода дуж тока 

Топчидерске реке, од насеља Рипањ до најузводније тачке постојећег Топчидерског 
колектора у насељу Ресник, као и колектора употребљених вода дуж планираних 
водотокова; 

- преиспитати и дефинисати саобраћајна решења у зонама прелаза преко водотока;  
- преиспитати досада урађена техничка документације за поједине делове водотока;  
- преиспитети постојеће и планиране намене у контактној зони. 
 
 
7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 
 
7.1. Планирана претежна намена површина 
 
Предложене планиране намене површина су: 
 
Површине јавне намене: 

 водене површине (Чукарички рукавац, Топчидерска река са притокама и 
акумулацијама) 

 саобраћајне површине (железница, мрежа саобраћајница, бициклистичке стазе) 
 површине за инфраструктурне објекте и комплексе (водовод Ø400mm од насеља 

Ресник до постојеће црпне станице ''Рипањ'' и колектор употребљених вода дуж тока 
Топчидерске реке, од насеља Рипањ до најузводније тачке постојећег Топчидерског 
колектора у насељу Ресник) 
 

Површине остале намене: 
 површине за привредне зоне 

 
Предложене планиране намене површина приказане су на графичком прилогу бр. 2: „Предлог 
планиране намене површина“ Р 1 : 5000. 
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7.1.1.  Површине јавне намене 
  
Водене површине  
 
Водопривреда 
У циљу заштите од поплава целокупног слива Топчидерске реке а на основу техничке 
документације на различитим нивоима обраде од Генералног до Главног пројекта планирана 
је изградња више објеката пасивне и активне одбране од поплава: 
 

1. Регулације Топчидерске реке узводно од стационаже km 12+300 до улива потока 
Паланка на стационажи km 19+660 

2. Регулације Кијевског потока, потока Сикијевац и Беле реке узводно од постојеће 
регулације до постојеће бране акумулације ''Бела река''.  

3. Изградње акумулација на притокама Топчидерске реке у циљу ублажавања поплавног 
таласа: ''Ковиона'' на Ковионском потоку, "Шутиловац" на Шутиловачком потоку', 
''Ресник'' на потоку Сикијевац, ''Паланка'' на Паланачком потоку, ''Дућевац'' на 
Дућевачком потоку и ''Збег'' на Циганском потоку, као и једне ретензије - ''Пречица-
горња (узводни профил)'' на потоку Пречица.  

4. Уређењем, регулацијом корита потока низводно од сваке бране до улива потока у 
Топчидерску реку водити рачуна о потреби за проласком фекалне канализације у 
складу са Планом генералне регулације насеља Рипањ (''Службени лист града 
Београда'', бр. 12/16), за коју је потребно обезбедити комуналну стазу за одржавање 
са свим потребним елементима за меродавно возило.  
 

Пројектном документацијом на нивоу главног пројекта дефинисане су: 
 

1. Мала брана и акумулација на Хајдучком потоку и регулација Хајдучког потока 
низводно од бране до улива у Белу реку (Хидропројект 1986. године) и 

2. Ретензија на Врбином потоку – притоци Кијевског потока.  
 
Имајући у виду близину града Београда, планиране акумулације могле би имати значаја и са 
аспекта коришћења вода (рекреација и туризам). Са аспекта коришћења акумулација за 
рекреацију, пожељно је одржавање што вишег нивоа воде у летњем периоду, али под 
условом да не буде угрожена основна функција акумулација - одбрана низводног подручја од 
поплава. 
Пре израде нацрта Плана и одређивања аналитичких елемената регулације водотокова, 
акумулација, ретензија у циљу дефинисања водног земљишта, потребно је урадити 
хидролошку анализу којом би се преиспитали меродавни протицаји из постојеће пројектне 
документације узимајући у обзир екстремне падавине из 2014. Године. На основу хидролошке 
анализе потребно је: 

1. Урадити хидраулички прорачун великих вода ради дефинисања постојећег    степена 
заштите од поплава за постојеће стање регулације са освртом на малу акумулацију на 
Хајдучком потоку и ретензију на Врбином потоку  

2. Предложити радове на санацији или реконструкцији регулисаног корита 
3. Дефинисати плавне зоне за 100-годишњу и 1000-годишњу велику воду  
4. Предложити потребне измене и допуне техничке документације 
5. Предложити радове на санацији или реконструкцији регулисаног корита 
6. Дефинисати потребне габарите мостова, пропуста 
 

Зеленило у оквиру јавног водног земљишта  
 
Уз нову регулацију потока у оквиру парцела водног земљишта планира се озелењавање 
шкарпе сервисних стаза у циљу заштите од ерозије и деградације, облагањем одговарајућим 
типом геомреже, хумусирањем и затрављивањем одговарајућим семенским саставом траве. 
У циљу консолидације угрожених деоница речних корита планским решењем предвидети: 
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- подизање обалоутврда од природних материјала (плетери, фашине, камен) или 
габиона коа и  

- за заустављање наноса који је већ доспео у хидрографску мрежу предвидети низ 
малих камених преграда, у виду каменог набачаја, распоређених дуж корита у 
каскадном систему које појачавају природну аерацију воде, а визуелно и естетски 
обогаћују изглед речног корита. 

Примена ових мера представља интегрални део концепта природне (натуралне) регулације 
водених токова.  
 
Саобраћајне површине 
 
Мрежа саобраћајница 
Концепт уличне мреже заснива се на Плану генералне регулације грађевинског подручја 
седишта јединице локалне самоуправе-град Београд и Генералном урбанистичком плану 
Београда. 
 
Улице: Радничка, изграђени део УМП-а у зони хиподрома, Булевар патријарха Павла, Улица 
патријарха Димитрија и Кружни пут Кијево остају у рангу магистрале. 
 
Улица Пере Велимировића постаје магистрална саобраћајница, док део Улице пилота 
Михаила Петровића који пресеца граница Плана постаје улица првог реда. 
 
Варешка, Улица 13.-тог октобра и Улица Александра Војиновића задржавају ранг улице 
другог реда. 
 
Поред овога, простор који је у обухвату границе пресецају следеће саобраћајнице које су 
Планом генералне регулације грађевинског подручја насеља Рипањ категорисане као 
примарна мрежа насеља: 

 Авалска улица (део Државног пута IIБ реда број 346) 
 пут за Павићевац 
 пут за Алуге 
 пут Рипањ - Трешња 

 
Остале улице и даље припадају секундарној уличној мрежи града. 
Као део секундарне уличне мреже, овим Планом планира се улица Нова 1 (у зони Патиног 
моста). Ова улица је веза постојећег пута који се пружа дуж железничке пруге са једне 
стране Топчидерске реке и ППОВ "Пиносава" и насеља са друге стране. 
У даљој планској разради, при планирању прелаза преко Топчидерске реке, поштоваће се 
водопривредни и други технички услови предвиђени за ову врсту објеката. 
Јавни градски превоз путника 
Концепт  развоја ЈГС-а, у оквиру предметног плана, заснива се на плану развоја јавног 
саобраћаја према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе-град Београд и развојним плановима Дирекције за јавни превоз. 
Железнички саобраћај 
Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе-град Београд, на железничкој прузи (Београд) – Ресник – Пожега – Врбница – 
државна граница – (Бијело поље) – деоница Београд – Ваљево, планирана је изградња 
другог колосека.    
 
Према развојним плановима „Железница Србије“, као и према Просторном плану Републике 
Србије планирано је: 

1. Реконструкција и модернизација железничке пруге Београд – Ниш која, поред осталог, 
подразумева изградњу другог колосека на делу Ресник – Клење – Мали Пожаревац – 
Велика Плана. Ови радови захтевају исправљање трасе и проширење коридора 
постојеће железничке пруге за смештај другог колосека       
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2. Реконструкција комплекса железничке станице Рипањ са свим потребним садржајима 
за саобраћај на двоколосечној прузи, са уређењем станичног трга и изградњом 
индустријског колосека за повезивање фабрике трансформатора „Минел“ у Рипњу са 
колосечним постројењима железничке станице Рипањ 

3. Ревитализација и модернизација једноколосечне пруге Београд – Врбница (Бар) у 
пругу за интермодални транспорт са изградњом другог колосека на деоници Београд – 
Ваљево 

4. Повезивање пруге Београд – Бар са пругом Ресник – Клење, од станице Рипањ до 
станице Бела Река, једноколосечном пругом 

 
Саобраћајни институт ЦИП је, за потребе ЈП „Железнице Србије“, урадио Генерални пројекат 
реконструкције и модернизације железничке пруге Београд – Ниш у савремену двоколосечну 
пругу за пројектовану брзину до 160km/h. Овим пројектом за деоницу од Ресника до Велике 
Плане предложене су две варијанте трасе и то једна преко Младеновца а друга преко Мале 
Крсне. Од ове две варијанте, Железничка ревизиона комисија ЈП „Железнице Србије“ је као 
повољнију изабрала варијанту пруге преко Мале Крсне. За обе варијанте новопројектована 
деоница од Ресника до Клења је заједничка. Од Ресника до Рипња (једна станица пре 
станице Клење) новопројектована траса (изабрана варијанта) напушта постојећу 
једноколосечну пругу, док је од Рипња до Клења у коридору трасе постојеће једноколосечне 
пруге са нужним променама радијуса кривина. Од Клења до Малог Пожаревца пројектована 
је потпуно нова деоница под радним називом „Ковиона“.  
Због наведеног, планираним саобраћајним решењем датим у Плану генералне регулације 
грађевинског подручја насеља Рипањ нису могла бити уважене и постојећа железничка пруга 
и планирана траса по Генералном пројекту. Зато је у поменутом Плану генералне регулације 
грађевинског подручја насеља Рипањ што се тиче саобраћајница планирано решење у односу 
на постојеће пруге. 
 
Бициклистички саобраћај 
Стратешки документ за развој бициклистичких стаза у граду представља Генерални 
урбанистички план Београда у коме су дате трасе стаза.  
Од Чукаричког залива, стаза прати Топчидерску реку, затим иде уз Булевар војводе Мишића,  
Булевар патријарха Павла, Улицу патријарха Димитрија и Улицу ослободилаца Раковице 
одакле даље иде уз корито Топчидерске реке и непосредно пре железничке станице Ресник 
скреће ка језеру Паригуз. 
Трасе бициклистичких стаза биће обрађене Плановима детаљне регулације подручја којима 
пролазе. 
 
Површине за инфраструктурне објекте и комплексе 
 
Водоводна мрежа и објекти 
Планом генералне регулације насеља Рипањ (''Службени лист града Београда'', бр. 12/16) 
планирано је снабдевање водом насеља Рипањ из Београдског водоводног система 
изградњом новог водовода Ø400mm од постојећег водовода Ø500mm у насељу Ресник (у 
улици Лабуда Пековића) до постојеће црпне станице у Рипњу. Планирана траса предметног 
водовода је поред регулације Топчидерске реке и биће дефинисана овим планом.  
Такође, истим Планом генералне регулације планиран је цевовод минималног пречника 
Ø200мм од планиране црпне станице ''Рамаћа'' до резервоара ''Драженовац''. С обзиром да се 
траса планираног водовода налази у долини потока Паланка, овим Планом ће бити обухваћен 
предметни цевовод на делу обухвата Плана са комуналном стазом за одржавање. 
Сва евентуалне корекције траса водовода које су последица регулације водотокова и 
изградње акумулација (ретензија) потребно је урадити у складу са интерним препорукама и 
стандардима односно условима ЈКП''Београдски водовод и канализација'' што ће бити 
дефинисано нацртом Плана. 
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Канализациона мрежа и објекти 
Планом генералне регулације насеља Рипањ (''Службени лист града Београда'', бр. 12/16) 
планирано је продужење топчидерског колектора до насеља Рипањ чиме би се омогућило 
прихватање употребљених вода тог насеља и одвођења у градски канализациони систем. 
Траса продужења колектора од најузводније тачке постојећег колектора до насеља Рипањ 
биће дефинисана овим Планом поред планиране регулације Топчидерске реке.  
Канализација употребљених вода у насељу Рипањ је планирана у саобраћајним површинама 
и у оквиру регулације потока у случајевима где се саобраћајница не налази директно поред 
регулисаног корита потока. 
За потребе приступа и одржавања канализације на деловима где се канализација налази 
поред регулисаног корита потока планира се комуналана стаза. 
Топчидерска река са притокама представља природан реципијент атмосферских вода 
гравитирајућег подручја. С обзиром на своју улогу у евакуацији атмосферских вода, дуж тока 
Топчидерске реке постоје и планирани су бројни изливи атмосферске канализације у 
водоток. 
 
Електроенергетска мрежа и објекти 
Планирани надземни водови ДВ 400 kV, веза ТЕ “Oбреновац” и ТС 400/220 kV “Београд 8”, ДВ 
110 kV, веза ТС “Железник” и ТС 220/110 kV “Београд 3”, планирани подземни водови КБ 110 
kV и КБ 35 kV, превиђени ПГР грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – 
град Београд (“Сл. лист града Београда”, бр.20/78), 
 
Телекомуникациона мрежа и објекти 
Постојеће тк водове угрожене планираном изградњом регулације водотокова изместити на 
безбедну локацију у складу са интерним препорукама и стандардима односно условима 
Телекома Србије што ће бити дефинисано нацртом Плана.   
 
Топловодна мрежа и објекти 
Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе – град Београд („Службени лист града Београда“, бр.20/16) предметно подручје 
припада целинама XV и XVI где је планирана изградња магистралних топловода у следећим 
саобраћајницама: Радничкој улици, Булеваром Војводе Мишића према Царевој ћуприји, 
Паштровићевој улици, Патријарха Павла, Пере Велимировића, Варешкој и  Патријарха 
Димитрија. 
Такође, планирана је изградња дела ванградског топловода (ТЕНТ А Обреновац – Београд) 
од топлане ТО“Церак“ до топлане ТО“Миљаковац“ улицом Пилота Михајла Петровића 
 
Гасоводна мрежа и објекти 
Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе – град Београд („Службени лист града Београда“, бр.20/16) предметно подручје 
припада целинама XV и XVI где је планирана изградња дистрибутивне гасоводне мреже од 

челичних цеви притиска р=616 bar-а у следећим саобраћајницама: Радничкој улици, 
Булеваром Војводе Мишића према Царевој ћуприји, од Цареве ћуприје ширим коридором 
улица Патријарха Павла и  Патријарха Димитрија. 
Према Плану генералне регулације грађевинског подручја насеља Рипањ-градска општина 

Вождовац планирана је изградња челичног дистрибутивног гасовода притиска р=616 бар-а 
дуж следећих саобраћајница: Авалске, Пут за Петрино брдо, Ерчанске, Пут за Трешњу и Пут 
за Павићевац. 
 
Систем снабдевања нафтним дериватима  
Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе – град Београд („Службени лист града Београда“, бр.20/16) планирано је 
измештање постојећег складишта нафтних деривата у Радничкој улици и ослобађању тог 
простора за изградњу приступних саобраћајница које везују мост преко Саве. 
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7.1.2. Површине остале намене 
 
Површине за привредне зоне 
Деоница Топчидерске реке на подручју индустријске зоне у Раковици је кроз погоне 
„Ливнице“, претворена у затворени профил правоугаоним бетонским рамом изнад минор 
корита. На овом подручју у оквиру границе Плана, на подручју постојећих комплекса 
Ливнице и ИМРа, планирају се површине за привредне зоне. 
Планира се унапређење постојећих привредних делатности у границама постојећих 
комплекса и стварање планских услова за њихов развој у смеру прилагођавања и 
усклађивања делатности са условима заштите животне средине.  
Имајући у виду да се на овом подручју обављају и делатности са повећаним еколошким 
ризиком које морају да ускладе своју делатност са законским одредбама за заштиту животне 
средине или да се преселе на другу локацију, постојеће привредене делатности се могу 
променити у све привредне делетности које су еколошки повољније од постојећег стања или 
трансформисати у комерцијалне делатности. Као компатибилна намена планирају се 
комерцијални садржаји.  
С обзиром да би затворени профил Топчидерске реке требало да задовољава исте 
критеријуме за пропусну моћ као и на отвореној деоници, у фази израде Нацрта плана биће 
преиспитана и коначно дефинисана намена површина на овом подручју. 
 
7.2. Предлог основних урбанистичких параметара  
 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
постојеће 

(ha) 
% 

планирано 
(ha) 

% 

водене површине 156 73.2 200 93.9 

саобраћајне површине 1.1 0.5 1.7 0.8 

површине за инфраструктурне обј.  комплексе                                  / / 7.5 3.5 

Површине за привредне зоне 3.8 1.8 3.8 1.8 

зелене површине 15.9 7.5 / / 

пољопривредне површине 36.2 17 / / 

УКУПНО 213 100 213 100 

Табела биланса предложених намена површина (оријентационо) 

 
 
8. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 
Очекивани ефекти планирања су: 

Регулацијом водотокова, изградњом акумулација и ретензија на притокама Топчидерске реке,  
обезбеђењем потребне коте доње ивице конструкције мостова (ДИК) и пропуста, изградњом 
новог моста код Патиног прелаза очекују се позитивни ефекти у погледу заштите од 
плављења долине Топчидерске реке и њених притока. 

Такође, омогућиће се оплемењивање воде Топчидерске реке из планираних акумулација у 
летњим месецима кад су протицаји мали. 

Изградњом новог водовода Ø400mm од насеља Ресник до постојеће црпне станице ''Рипањ'', 
обезбедиће се довољне количине воде за потребе тог насеља. 

Изградњом колектора употребљених вода дуж тока Топчидерске реке, од насеља Рипањ до 
најузводније тачке постојећег Топчидерског колектора у насељу Ресник, као и изградњом 
колектора употребљених вода дуж планираних водотокова, омогућиће се евакуација 
отпадних вода из насеља и одвођење истих у градски канализациони систем чиме би се 
избегло загађење Чукаричког рукавца.    
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Саставни део Елабората за рани јавни увид су и: 
 
 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ  

 
1. ШИРА СИТУАЦИЈА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА     Р 1: 25000  
2. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА      Р 1: 5000 
3.  ПРЕДЛОГ ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА    Р 1: 5000 

 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

1. Одлука о изради Плана детаљне регулације  
2. Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину 
3. Подаци о постојећој планској документацији 
4. Извод из Генералног урбанистичког плана  
5. Извод из Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице 

локалне самоуправе – град Београд (целине I - XIX) 
6. Извод из Плана генералне регулације грађевинског подручја насеља Рипањ - градска 

општина Вождовац 
 

 
 
 


