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ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД  
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА КРУНСКЕ, КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ, ЊЕГОШЕВЕ И СМИЉАНИЋЕВЕ 
ГО ВРАЧАР, БЕОГРАД 

 
Граница ПДР-а обухвата део територије ГО Врачар у површини од око 1,806 ha и дефинисана је у свим 
графичким прилозима у оквиру Поглавља II Графички део. 
 

I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО  
 

A.  ОПШТИ ПОДАЦИ 
 

А.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ИЗРАДЕ ПДР-А 
 

А.1.1. ПРАВНИ ОСНОВ ИЗРАДЕ ПДР-А 
 
Правни основ израдe ПДР-а за блок између улица Крунске, Кнегиње Зорке, Његошеве и Смиљанићеве, ГО 
Врачар, Београд, у Београду представља следеће: 
 

§ Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 – одлука УС и 24/11, 
121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 
09/20 и 52/21); 

§ Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 
(Сл. Гласник РС бр. 32/19); 

§ Одлука о изради ПДР-а за блок између улица Крунске, Кнегиње Зорке, Његошеве и Смиљанићеве, ГО 
Врачар, Београд (Сл. Лист Града Београда бр. 138/19); 

§ Одлука о утврђивању Смиљанићеве улице за просторно културно-историјску целину (Сл. Гласник РС 
бр. 36/21);  

 
А.1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ ИЗРАДЕ ПДР-А 

 
Плански основ израдe ПДР-а за блок између улица Крунске, Кнегиње Зорке, Његошеве и Смиљанићеве, ГО 
Врачар, Београд представља следеће: 
 

§ План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - град 
Београд (целине I-XIX) (Сл. лист Града Београда бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17); 

§ План генералне регулације система зелених површина Београда (Сл. лист града Београда бр. 110/19); 
 

А.2. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПДР-А 
 

А.2.1. ПОВОД ИЗРАДЕ ПДР-А 
 
Повод за израду ПДР-а јесте иницијатива за провером потенцијала, ограничења и развојних приоритета 
подручја које се налази у обухвату овог Елабората за РЈУ дефинисаног Одлука о изради ПДР-а за блок између 
улица Крунске, Кнегиње Зорке, Његошеве и Смиљанићеве, ГО Врачар, Београд (Сл. Лист Града Београда бр. 
138/19) спрам могућности дефинисаних Планом Генералне регулације (ПГР) грађевинског подручја седишта 
јединице локалне самоуправе-Град Београд целине I-XIX (Сл. Лист града Београда бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 
97/17) као урбанистичким планом вишег реда, као и приређивање ведносно адекватног и свакако 
савременијег, ововременског планског основа нижег реда. 
 

Новим планским документом би се, сходно вредностима и начелима установљеним планском документацијом 
вишег реда, омогућило спровођење како интервенција реконструкције, адаптације, ревитализације и санације 
постојећих обликовних и функционалних садржаја, тако и изградња нових, с обзиром да је за конкретно 
подручје још увек актуелан ДУП реконструкције четири блока, израђен пре готово 35 година. 
 

А.2.2. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПДР-А 
 

Циљ израде овог ПДР-а јесте и намера Обрађивача за усклађивањем планских могућности у овом документу, 
спрам оних које су дате Планом Генералне регулације (ПГР) грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе-Град Београд целине I-XIX (Сл. Лист града Београда бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17).  
 
Усклађивање планских могућности овог ПДР-а са планским документом вишег реда Обрађивач спроводи уз 
примену модела планирања, уређења и коришћења простора којим се успоставља изузетно сврсисходно 
начело хоризонталне и вертикалне регулације у урбанистичком планирању. 
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Применом претходно наведеног модела вертикалне и хоризонталне регулације у процесу урбанистичког 
планирања, омогућава се територијална, структурна и функционална повезаност са контактним блоковским 
целинама у непосредном окружењу али исто тако и садржајна и системска координација и планска 
усклађеност на свим нивоима планирања, од националног до локалног. 
 
Тиме се неспорно обезбеђују и сви неопходни плански предуслови којима се, поред планских интервенција 
реконструкције, адаптације, ревитализације и санације постојећих обликовних и функционалних садржаја, и 
изградње нових, додатно унапређују и квалификују смернице успостављања савременијих техничко-
технолошких, супраструктурних и инфраструктурних капацитета, уз поштовање и примену начела очувања и 
побољшања услова животне средине, афирмацију равномерног територијалног развоја, рационално и 
одрживо коришћење необновљивих ресурса, подстицањем мера урбане обнове, оптимално коришћење 
обновљивих ресурса и свакако уз неспорно трасиран пут интегралном приступу у процесу планирања, 
уређења и коришћења проедметног простора дефинисаног утврђеним обухватом. 
 
С претходним у вези може се успоставити и општа категоризација циљева који произилазе из очекиваних 
ефеката урбанистичког планирања које Обрађивач дефинише у овом елабораату за РЈУ а који се огледају у:   

§ очувању урбаног континуитета; 
§ обликовној, функционалној и инфраструктурној  обнови; 
§ интеграцији и афирмацији планираног просторно-културно-историјског дистрикта; 
§ интеграцији приватног и јавног начина коришћења ресурса кроз карактеристичну унутар-блоковску 

урбану матрицу, чије је формирање овим планским документом у његовој раној презентационој фази, 
и предвиђено; 

§ очувању и афирмацији амбијенталних вредности валоризованог грађевинског фонда дуж уличних 
праваца Смиљанићеве и Улице књегиње Зорке; 

§ поштовању постојеће уличне матрице; 
§ могућностима изградње нових и синхронизованим и институционално контролисаним интервенцијама 

на реконструкцији, адаптацији, ревитализацији и санацији постојећих садржаја; 
§ унапређењу постојећих и стварању нових, интегралних јавних простора и зелених површина; 

 
А.3. ОБУХВАТ И ГРАНИЦА ПДР-А 

 
А.3.1. ГРАНИЦА И ПОВРШИНА ОБУХВАТА ПДР-А 

 
Граница планираног ПДР-а обухвата блок површине око 1,8 ha између улица Крунске, Кнегиње Зорке, 
Његошеве, Смиљанићеве, ГО Врачар, Београд, са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће/планиране мреже.  
 

 
Прилог 1: Извод са снимка Дроном – Постојећи изглед блока 
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А.3.2.ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОКВИРУ ПДР-А 
 

Све катастарске парцеле обухваћене границом ПДР-а припадају КО Врачар. 
 

Катастарске пацеле (КП) КО Врачар које се целом својом површином налазе у границама ПДР-а су: 
 

§ 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 
281, 313/2 и 675; 

 
Катастарске пацеле (КП) КО Врачар које се делом налазе у границама ПДР-а су: 
 

§ 282/1, 486, 676/1 и 671/1; 
 
У случају неслагања наведених бројева катастарских парцела и њихових граница у оквиру ПДР-а меродавни 
су подаци из графичког прилога 01 - КТП СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА, Поглавља II Графички део. 
 

  А.4. УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА        
 

А.4.1. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

Према ПГР-у блок који је обухваћен овим ПДР-ом налази се у оквиру урбанистичке целине I. 
  
У графичком прилогу 2-4 – Планирана намена површина дефинисане су следеће намене површина: 
 

§ Површина за становање; 
§ Мешовити градски центри; 
§ Површине за објекте и комплексе  јавних служби; 
§ Мрежа саобраћајница. 
 

 
Прилог 2: Извод ПГР-а – Планирана намена површина 

 

У графичком прилогу бр. 4-4 – Подела на зоне са истим правилима грађења издвајају се следеће зоне: 
 

§ С3 – зона породичног становања у формираним градским блоковима у заштићеним целинама; 
§ М5 – зона мешовитих градских центара у зони средње спратности; 
§ Површине за објекте и комплексе јавних служби; 
§ Мрежа саобраћајница. 
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Прилог 3: Извод ПГР-а – Подела на зоне са истим правилима грађења 

 
У поглављу 5.1.3. ПГР-а у оквиру кога је обрађена Зона породичног становања у формираним градским 
блоковима у заштићеним целинама (С3) наведена су правила грађења која важе у овој зони и то: 
 

§ Зона породичног становања у формираним градским блоковима у заштићеним целинама; 
§ Однос основне и компатибилне намене у зони је дефинисан у односу мин. 80% : макс. 20%, а на 

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

§ Индекс заузетости (Из) на парцели је до 40%; 
§ Индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15%; 
§ Максимална висина венца објекта је 9,00 m, а максимална висина слемена објекта је 12,50 m; 
§ Минималан проценат слободних и зелених површина на парцели износи 60%; 
§ Минималан проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката или 

делова подземних објеката) износи 30%; 
§ Паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг простору у оквиру 

парцелe; 
§ Објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, 

телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије; 
§ Све интервенције на културним добрима и добрима под претходном заштитом се дефинишу у складу 

са условима надлежне институције за заштиту споменика културе. 
 
У поглављу 5.2.5. ПГР-а у оквиру кога је обрађена Зона мешовитих градских центара у зони средње спратности 
(М5) наведена су правила грађења која важе у овој зони и то: 
 

§ Зона мешовитих градских центара у зони средње спратности; 
§ Однос основне и компатибилне намене у зони је дефинисан у односу мин. 0%-80% : 20%-100%, док 

су у приземљу палнираног објекта обавезни комерцијални садржаји; 
§ Компатибилна намена може бити заступљена до 80%, осим површина јавне намене, које могу бити и 

до 100%; 
§ Индекс заузетости (Из) на парцели је до 60%; 
§ Индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15%; 
§ Максимална висина венца објекта је 19,00 m, а максимална висина слемена објекта је 23,50 m; 
§ Максимална висина објеката (у односу на ширину улице) у изграђеном ткиву износи 1.5 ширину улице, 

док у новим блоковима износи 1.0 ширину улице; 
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§ Уколико је грађевинска линија повучена од регулационе линије, меродавно је растојање између 
грађевинских линија; 

§ Минималан проценат слободних и зелених површина на парцели износи 40%; 
§ Минималан проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката или 

делова подземних објеката) износи 15%; 
§ Паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг простору у оквиру 

парцеле; 
§ Објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, 

телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије; 
§ Све интервенције на културним добрима и добрима под претходном заштитом се дефинишу у складу 

са условима надлежне институције за заштиту споменика културе. 
 
У поглављу 3.5. ПГР-а у оквиру кога су обрађене површине за објекте и комплексе јавних служби, наведена 
су правила грађења која важе у овој зони. 
 
Општи услови за изградњу објеката јавне намене – јавних служби: 
 

§ Очување локација планираних за садржаје јавне намене, с тим да намене појединих јавних објеката 
треба схватити условно (карактер објекта треба да буде јавни, а корисник се може мењати у складу 
са посебним програмима); 

§ Јавни објекти квалитетом изградње и архитектонским обликовањем треба да представљају репере у 
простору и створе препознатљив и привлачан урбани амбијент у насељу; 

§ Поред физичких структура у формирању просторно – функционалних целина подједнако важну улогу 
имају и отворени простори, тргови и паркови у оквиру комплекса јавних служби. 

 

У блоку обухваћеном ПДР-ом, према ПГР-у и графичком прилогу бр. 6-4 – Површине за објекте и комплексе 
јавних служби, површине за спортске објекте и комплексе и комуналне површине издвајају се следеће зоне: 
 

§ Ј1 – предшколске установе; 
§ Ј9 – установе културе; 

 

У графичком прилогу бр. 3-4 – Саобраћајне површине и примарна саобраћајна мрежа, саобраћајнице Крунска, 
Његошева и Кнегиње Зорке имају функционални ранг улице другог реда, док Смиљанићева улица припада 
секундарној уличној мрежи. 
 

 
Прилог 4: Извод ПГР-а – Саобраћајне површине 

 
Свака намена подразумева и друге компатибилне намене, према табели компатибилности намена. 
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На нивоу појединачних парцела, у оквиру блока, намена дефинисана као компатибилна може бити доминантна 
или једина. 
 

А.4.2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СИСТЕМА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 

Према Плану генералне регулације система зелених површина Београда (Сл. лист града Београда бр. 110/19) 
у регулацији Крунске улице, на карти планирана намена, предвиђен је дрворед. 
 
У регулацији саобраћајница, у складу са просторним могућностима, планирано је подизање зелених површина 
и то у средњој разделној траци. 
 

Б.  АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 

Б.1. ПОСТОЈЕЋА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Б.1.1. ПЛАНОВИ ОБУХВАЋЕНИ ГРАНИЦОМ ПДР-А 
 
Границом ПДР-а за блок између улица Крунске, Кнегиње Зорке, Његошеве и Смиљанићеве, ГО Врачар, 
Београд, обухваћен је део следећег плана: 
 

§ ДУП реконструкције четири блока на територији општине Врачар између улица Алексе Ненадовића, 
Пролетерских бригада, Коче капетана и Његошеве у Београду, (Сл. Лист града Беграда бр. бр. 5/88). 

 
Након усвајања ПДР-а за блок између улица Крунске, Кнегиње Зорке, Његошеве и Смиљанићеве, ГО Врачар, 
Београд, наведени план ће бити стављен ван снаге у границама овог ПДР-а. 
 

Б.2. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
                                                                                                                                                                                                                                                        

Б.2.1. БЛОК ОБУХВАЋЕН ПДР-ОМ 
 

Блок у оквиру граница ПДР-а заузима изразито повољан положај и изузетно је повезан са осталим деловима 
града. 
 
Североисточну границу чини саобраћајница другог реда - Улица Крунска. Југоисточну границу чини 
саобраћајница другог реда - Улица кнегиње Зорке, југозападну границу чини саобраћајница другог реда - 
Улица Његошева, а северозападну границу Смиљанићева улица која је део секундарне саобраћајне мреже. 
 
У блоку обухваћеним ПДР-ом налазе се изграђени објекти чија је намена становање са компатибилним 
наменама, као и један објекат предшколске установе – ”Нада Пурић” и Природњачки музеј, при чему се због 
свог стамбеног карактера Смиљанићева и Улица кнегиње Зорке разликују од приоритетних улица Његошеве 
и Крунске које заокружују блок. 
 

 
Прилог 5: Ортофото приказ ширег подручја обухваћеног ПДР-ом 
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Б.2.2. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 
 
Простор у границама ПДР-а је изграђен.  
 
У границама ПДР-а налази се објекат предшколска установа – ”Нада Пурић” и Природњачки музеј. 
 
У границама ПДР-а од површина осталих намена заступљено је становање са компатибилним наменама. 
 

Б.2.3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА  
 
Простор у оквиру предметног ПДР-а, у постојећем стању окружује мрежа саобраћајница другог реда као и 
једна саобраћајница која припада секундарној уличној мрежи: 
 

§ Са северно-источне стране Улица Крунска у рангу саобраћајнице другог реда (делом у обухвату ПДР-а); 
 

 
Прилог 6: Приказ околног грађевинског фонда уз профил Улице Крунске као саобраћајнице другог реда 

 
§ Са југо-западне стране Његошева улица, у рангу саобраћајнице другог реда (делом у обухвату ПДР-а); 

 

 
Прилог 7: Приказ околног грађевинског фонда уз профил Улице Његшеве као саобраћајнице другог реда 
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§ Са југо-источне стране Ул.кнегиње Зорке, у рангу саобраћајнице другог реда (делом у обухвату ПДР-а); 

 

 
Прилог 8: Приказ околног грађевинског фонда уз профил Улице књегиње Зорке као саобраћајнице другог реда 

 
§ Са северо-западне стране Улица Смиљанићева, која је део секундарне саобраћајне мреже (делом у 

обухвату ПДР-а). 
 

 
Прилог 9: Приказ околног грађевинског фонда уз профил Улице Смиљанићеве као дела секундарне мреже 

 
Б.2.3.1. ГЕОМЕТРИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УЛИЧНЕ МРЕЖЕ 

 
Улица Крунска је двосмерна са по једном траком у сваком смеру, са зеленим острвом између трака, траком за 
паралелно паркирање и тротоарима са леве и десне стране коловоза.  
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Дуж улице и са леве и са десне стране су изграђени стамбени и стамбени објекти са компатибилним наменама. 
 
Улица Крунска у попречном профилу од око 17,80 m, садржи коловоз ширине 3,40 m са две траке, острво 
између трака ширине 2,90 m и обостране тротоаре ширине од 3,90 до 4,10 m, са нишама за паркирање возила.  
 
Улица Његошева је двосмерна са по једном траком по смеру, траком за паралелно паркирање, као и 
тротоарима са леве и десне стране коловоза и дрворедима са једне стране дуж целе саобраћајнице.  
 
Дуж улице и са леве и са десне стране изграђени су стамбени и стамбени објекти са компатибилним наменама. 
 
Улица Његошева у попречном профилу од око 19,0 m, садржи коловоз ширине 6,00 m са две траке и 
обостраним подужним паркирањем од по 2,00 m као обостране тротоаре ширине од 4,00 до 4,50 m.  
 
Улица кнегиње Зорке је двосмерна са по једном траком по смеру, траком за паралелно паркирање са једне 
стране и тротоарима са леве и десне стране коловоза.  
 
Са леве и са десне стране су изграђени стамбени објекти са компатибилним наменама. 
 
Улица кнегиње Зорке у попречном профилу од око 12,0 m, садржи коловоз ширине 6,0 m са две траке, подужно 
паркирање са једне стране од 2,00 m и обостране тротоаре ширине око 2,00 m.  
 
Улица Смиљанићева је јендосмерна, са траком за паралелно паркирање и тротоарима са леве и десне стране 
коловоза.  
 
Са леве и са десне стране су изграђени стамбени објекти. 
 
Улица Смиљанићева у попречном профилу од око 12,0 m, садржи коловоз ширине 3,8 m са једном траком и 
обостраним подужним паркирањем од по 1,80 m као и обостране тротоаре ширине окo 2,5 m. 
 
Релативно узак улични профил Смиљанићеве улице условио је изградњу претежно приземних кућа на 
регулацији са баштама унутар припадајуће парцеле. 
 

Б.2.3.2. СИСТЕМ ЈАВНОГ ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА 
 

Постојећи број и фреквенција линија јавног превоза које имају стајалишта у непосредном окружењу подручја 
које је предмет ПДР-а, пружа услове за добру повезаност јавним превозом. 
 
Аутобуска стајалишта на траси улице Булевар краља Александра користе  4 (четири) линије: 
 

§ Линија бр. 26 – Дорћол (Дунавска)/Браће Јерковић; 
§ Линија бр. 27 – Трг републике/Мирјево 3; 
§ Линија бр. 65 – Звездара 2/Ново Бежанијско гробље; 

§ Линија бр. 74 – Бежанијска коса/Мирјево 3. 
 
Аутобуска стајалишта на траси улице Булевар краља Александра користи  1 (једна) електробус линија: 
 

§ Линија ЕКО 1 – Вуков споменик/Насеље Белвил. 
 
Трамвајска стајалишта на траси улице Булевар краља Александра користи  6 (шест) трамвајских линија: 
 

§ Линија бр. 5 – Калемегдан (Доњи град)/Устаничка; 

§ Линија бр. 6 – Ташмајдан/Устаничка; 

§ Линија бр. 7 – Устаничка/Блок 45; 

§ Линија бр. 12 – Омладински стадион/Баново брдо; 

§ Линија бр. 14 – Устаничка/Бањица; 

§ Линија бр. 3Л1 – Омладински стадион/Железничка станица ”Топчидер”. 
 
Аутобуско стајалиште на траси Његошеве улице користи 1 (једна) линија: 
 

§ Линија бр. 24 – Дорћол (СРЦ Милан Мушкатировић)/Неимар. 
 
Од средишњег дела предметног подручја удаљеност стајалишта у Улици Булевар краља Александра 
(стајалиште Правни факултет) је око 500m, док  је удаљеност од стајалишта у Његошевој улици (стајалиште 
Смиљанићева) око 50 m. 
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Б.2.3.3. ПОЛОЖАЈ И КАПАЦИТЕТ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ 
 

Унутар изграђеног дела блока, паркирање је мањим, готово безначајним делом, организовано у оквиру 
парцела или у регулацији саобраћајница које припадају зонском режиму паркирања - другој зони. 
 

 
Прилог 10: Приказ капацитета око и унутар блока намењен ирујућем саобраћају 

 
Тротоари саобраћајница у обухвату ПДР-а користе за пешачко кретање, а постоје и проширења коловозних 
трака и за паркирање аутомобила. 
 

Б.2.4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

Б.2.4.1. ВОДОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
 

Водоводна мрежа на овом подручју припада другој висинској зони београдског водоводног система. 
 
Постојећу водоводну мрежу у контактној зони ПДР-а чине: 
 

§ Тунелски довод Ø1800mm  ППВ “Баново брдо“ - СЦ “Ташмајдан“; 
§ Постојећи водовод друге висинске зоне; 

 
Б.2.4.2. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА 

 
Простор обухвату ПДР-а према Генералном пројекту београдске канализације припада Централном 
канализационом систему, већим делом  се каналише по општем систему каналисања.  
 

Б.2.4.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА 
 
У границама ПДР-а налазе се дистрибутивна електроенергетска мрежа: 
 

§ Подземни водови 35 kV; 
 

Б.2.4.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 
 
Дистрибутивна    телекомуникациона    мрежа    изведена је  кабловима  постављеним  слободно  у  земљу  
или  у  ТК  канализацију,  а  претплатници  су  преко  спољашњих  односно унутрашњих извода повезани са 
дистрибутивном мрежом. 
 

Б.2.4.5. ТОПЛОВОДНА МРЕЖА 
 

Простор у границама ПДР-а припада топлификационом систему топлане TO „Дунав“. 
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Б.2.4.6. ГАСОВОДНА МРЕЖА 
 

У обухвату овог ПДР-а не постоји дистрибутивни гасовод. 
 

Б.2.5. ЗЕЛЕНИЛО 
 

У границама ПДР-а нема јавних зелених површина, осим линијског зеленила у регулацији улица. 
 
Осим дрвореда и травњака у регулацији саобраћајнице нису заступљени други типови јавних зелених 
површина.  
 
Дрвореди се налазе у Његошевој улици као и у Крунској улици и то у разделној траци у оквиру које се налази 
травњак са дрворедом. 
 

Б.2.6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове града Београда донео је Решење о неприступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину плана детаљне регулације за блок измешу улица Крунске, 
Кнегиње Зорке, Његошеве и Смиљанићеве, ГО Врачар IX-03 бр. 350.14-63/19 од 10. децембра 2019. године 
које је објављено у Сл. листу града Београда бр. 122/19. 
 
Стање животне средине на планском подручју одређено је његовим природним условима, урбаном и физичком 
структуром, привредним активностима, саобраћајем и друштвено-економским процесима. 
 
У границама ПДР-а не постоје мерна места за контролу и праћење чинилаца животне средине (квалитет 
ваздуха, бука, квалитет земљишта). 
 

Б.2.6.1. КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА 
 
Контролу и мерење специфичних загађујућих материја пореклом од издувних гасова моторних возила (угљен- 
моноксид, азотдиоксид, сумпордиоксид, олово и лако-испарљива органска једињења) врши Институт за јавно 
здравље Србије Др Милан Јовановић Батут. 
 
Mерна станица за континуална фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од стационарних извора 
загађивања ваздуха у насељеним подручјима за територију општине Врачар налази се у непосредној близини 
граница обухвата предметног ПДР-а, у Улици Бојанска бр. 16. 
 
Као доминантни загађивачи у амбијенталном ваздуху на територији Београда присутне су суспендоване 
честице PM10 и азот диоксид. На мерној станици Бојанска бр. 16, измерене су средње вредности и оне износе: 
 

§ SO2 (µg/ m3 ) <10; 
§ NO2 (µg/ m3 ) 34. 

 
Мерна места за индикативна фиксна мерења у циљу успостављања мреже за континуална фиксна 24-часовна 
мерења загађујућих материја пореклом од покретних извора загађивања ваздуха, а у непосредној близини 
предметног ПДР-а, налазе се на следећим локацијама: 
 

§ "Лондон" – угао Улица Краља Милана и Кнеза Милоша; 
§ "Тунел" – угао Дечанске и Нушићеве улице; 
§ "Скупштина" – угао Улица Булевар краља Александра и Кнеза Милоша; 
§ "Вуков споменик" -  угао Булевара краља Александра и Рузвелтове улице; 
§ "Градска болница" – угао Димитрија Туцовића и Батутове улице. 

 
Б.2.6.2. БУКА 

 
Мерење нивоа буке на територији града Београда мери Градски завод за јавно здравље. 
 
Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима методама за оцењивање индикатора буке, 
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (Сл. Гласник РС, бр. 75/10) утврђене су граничне 
вредности за највише дозвољене ниое буке. 
 
Ниво комуналне буке је испод прописаних граничних вредности. 
 
Доминантни извор комуналне буке чини саобраћај. 
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В.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
 

В.1. ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ  
 

В.1.1. ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА 
 

У границама ПДР-а предложеног од стране Обрађивача, у површинама јавних намена, налазе се саобраћајни 
коридори као и површине предвиђене за објекте и комплексе јавних служби, који су означени као: 
 

§ ЈС – мрежа саобраћајница (намењене колском и пешачком саобраћају); 
§ Ј9 – установе културе; 

 

Урбанистичке целине јавних намена  
Урбанистичке целине Површина  

урбанистичке целине 
Удео урбанистичке целине у 

односу на ПДР 
ЈС 7.298,72 m2 40,39 % 
Ј9 1.038,71 m2 5,75 % 

Прилог 11: Урбанистичка целина јавних намена 
 

В.1.2. ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 
 
Обрађивач је урбанистичку целину намењену осталим намена у границама ПДР-а детерминисао на основу 
кумулативно сагледаних критеријума утврђених на основу анализе постојећег стања, доминатнтих намена и 
зона дефинисаних ПГР-ом за предметни блок као и сходно карактеристикама, капацитетима и потенцијалима 
површина јавних намена. 
 
Површине осталих намена у оквиру ПДР-а опредељене су кроз 3 (три) урбанистичке целине, које су произашле 
из зона дефинисаних ПГР-ом: 
 

§ М1 – зона мешовитих градских центара у зони центра Београда; 
§ С3 – зона породичног становања у формираним градским блоковима у заштићеним целинама; 
§ С5 – зона вишепородичног становања у формираним градским блоковима у централној и средњој зони    

града; 
Урбанистичке целине осталих намена  

Урбанистичке целине Површина  
урбанистичке целине 

Удео урбанистичке целине у 
односу на ПДР 

М1 1.130,26 m2 6,26 %  
С3 6.580,44 m2 36,42 % 
С5 2.019,64 m2 11,18 %  

Прилог 12: Урбанистичке целине осталих намена 
 

В.2. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
 

В.2.1. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
 
Подручје у границама ПДР-а је делом урбанизовано, што подразумева да је у протеклом периоду извршена 
делимична изградња објеката и уређење терена. 
 
Површина терена је у паду од Крунске улице према Његошевој. 
 
Терен који захвата предметни план детаљне регулације у морфолошком погледу представља привршни део 
Врачарског платоа са апсолутним котама терена од 130-140 mnv и благим падом терена у правцу југозапада. 
У зони плана детаљне регулације апсолутне коте терене су од 131,40-137,70 mnv. 
 
У садашњим условима, на самој микролокацији нема површинских токова. Воде од падавина највећим делом 
прима канализационе мреже, незнатан део отиче или се обрађује низ падина Славији. 
 
Геолошку грађу предметног простора чине неогени седименти прекривени седиментима квартарне старости. 
 
Морфологија терена, геолошки склоп и литолошки састав, као и људска делатност утицали су и на 
одговарајуће хидрогеолошке одлике терена. Највећи део терена је прекривен квартарним прашинасто-
песковитим седиментима који представља основни регулатор понирања воде ка подини квартара.  
 
Током спровођења ПДР-а, приликом израде техничке документације неопходне за све типове интервенција на 
објектима у границама ПДР-а, обавезно је спровести прoписaнa инжeњeрскo-гeoлoшкa oднoснo гeoтeхничка 
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истрaживaњa која морају садржати уграђивање пијезометара за осматрање и праћење нивоа подземне воде 
пре изградње, у току изградње и у току експлоатације објекта, а која ће тачно дефинисати и количину 
подземних  вода, начин дренирања, начин заштите  темељног ископа  и  заштиту падине и постојећих објеката, 
све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (Сл. гласник РС бр. 101/15 и 95/18). 
 
Прoгрaм дeтaљних инжeњeрскo-гeoлoшких односно гeoтeхничких истрaживaњa тeрeнa трeбa усaглaсити сa 
кaрaктeристикaмa плaнирaних oбjeкaтa и спeцифичнoстимa тeрeнa и њeгoвe прирoднe кoнструкциje и пoсeбнo 
зaхтeвимa кojи прoизилaзe из инжeњeрскo-гeoлoшких услoвa грaдњe. 
 

В.2.2. ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 

Са аспекта заштите културних добара, у складу са Законом о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94, 
52/11 и 99/11) део блока обухваћеног ПДР-ом налази се у оквиру Просторно културно-историјске целине 
”Смиљанићева улица”, која је оформљена Одлуком о утврђивању Смиљанићеве улице за просторно културно-
историјску целину (Сл. Гласник РС бр. 36/21). 
 

Граница просторно културно-историјске целине ”Смиљанићева улица” полази од раскрснице Смиљанићеве и 
Његошеве улице, креће се у правцу североистока ивицом блока, односном регулационом линијом између 
Смиљанићеве улице и спољних граница катастарских парцела (КП) бр. 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 
519, скреће под правим углом ка југоистоку крећући се бочном границом катастарских парцела (КП) бр. 519 и 
523, скреће у правцу југозапада крећући се регулационом линијом између Улице кнегиње Зорке и спољних 
граница катастарских парцела (КП) бр. 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, скреће у правцу северозапада 
крећући се регулацијом између Његошеве улице и спољних граница катастарских парцела (КП) бр. 530 и 531, 
до раскрснице Смиљанићеве и Његошеве улице, тј. до почетне тачке. 
 

Због свог стамбеног карактера Смиљанићева и Улица кнегиње Зорке се разликују од подужних и приоритетних 
улица Његошеве и Крунске. 
 
Релативно узак улични профил Смиљанићеве улице условио је изградњу претежно приземних кућа на 
регулацији са баштама унутар припадајуће парцеле, које својом карактеристичном уситњеношћу представљају 
важан наслеђен сегмент целине. 
 

Појединачно посматрано, међу објектима који представљају изразиту вредност Смиљанићеве улице, нарочито 
се због својих културно-историјских и архитектонско-урбанистичких вредности издвајају они у Смиљанићевој 
бр. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 и 40, које, махом истовремено изграђене, својом диспозицијом, волуменом и 
архитектуром стварају складан низ стамбених кућа, што је шире посматрано несумњива вредност за Београд 
и његов развој. 
 

У Улици кнегиње Зорке бр. 59, 61, 63, 65, 67, 69 и 71, сачуване су куће настале у приближно исто време као 
у Смиљанићевој, архитектонских и урбанистичких одлика идентичних најстаријем грађевинском фонду 
Смиљанићеве улице. 
 

Маркантном позицијом и репрезентативношћу третмана фасада издвајају се: 
 

§ Објекат на углу Његошеве улице број 51 и Кнегиње Зорке број 57 – Природњачки музеј 
§ Објекат архитекте Војина Симеоновића на углу Смиљанићеве број 24 и Његошеве; 
§ Објекат у Његошевој бр. 49 из 1924. Године; 

 

који заједно чине јединствену архитектонско-урбанистичку целину, и представљају део наслеђа међуратног 
периода који је постепено трансформисао аутентичан изглед Грантовца, са препознатљивим приземницама. 
 
Све интервенције на парцелама и/или објектима у оном делу блока обухваћеним овим ПДР-ом који се налази 
у обухвату Просторно културно-историјске целине ”Смиљанићева улица”, и то урбанистичке целине Ј9, М1 и 
С3 спроводе се у сарадњи и под претходно прибављеним условима надлежне институције која се бави 
заштитом споменика културе. 
 

В.2.3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Овим ПДР-ом нису планиране намене којима се уређује процена утицаја на животну средину па сходно томе 
ПДР не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну 
средину, што је наведено и Решењем о неприступању процени утицаја на животну средину ПДР-а обухвата за 
блок између улица Крунске, Кнегиње Зорке, Његошеве и Смиљанићеве, ГО Врачар IX-03 бр. 350.14-63/19 од 
10. децембра 2019. године које је објављено у Сл. листу града Београда бр. 122/19. 
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В.2.4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
 
Блок у границама ПДР-а се налази средњој зони сеизмичке угрожености. 
 
Блок у границама ПДР-а лежи на умерено трусном подручју на коме није било катастрофалних потреса, али 
се не искључује могућност јачих удара. 
 
Могу се предвидети потреси максималног интензитета 70 МСК и малом вероватноћом 80 МСК скале. 
 

В.2.5. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 
 

У границама ПДР-а објекти морају бити пројектовани у складу са неопходним мерама заштите од пожара и то: 
 

§ Објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара (Сл. Гласник РС бр. 111/09, 
20/15 и 87/18); 

§ Објектима морају бити обезбеђени приступни путеви за ватрогасна возила у складу са Правилником о 
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у 
близини објеката повећаног ризика од пожара (Сл. лист СРЈ бр. 8/95); 

§ У оквиру објеката обавезна је изградња хидрантске мреже, сходно Правилнику о техничким 
нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (Сл. гласник РС бр. 3/18); 

§ Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за електричне 
инсталације ниског напона (Сл. лист СФРЈ бр. 53/88, 54/88 и 28/95); 

§ Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту 
објеката од атмосферског пражњења (Сл. Лист СРЈ бр. 11/96); 

§ Објекти морају бити реализовани по Правилнику о безбедности лифтова (Сл. гласник РС бр. 15/17 и 
21/20); 

§ Системе вентилације и климатизације у објектима обавезно реализовати у складу са Правилником о 
техничким нормативима за системе за вентилацију и климатизацију (Сл. лист СФРЈ бр. 38/89 и Сл. 
гласник РС бр. 118/14); 

§ Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за системе за 
одвођење дима и топлоте насталих у пожару (Сл. лист СФРЈ бр. 45/83); 

§ Објекти морају бити реализовани у складу са техничким препорукама СРПС ТП 21; 
§ Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за пројектовање 

и извођење завршних радова у грађевинарству (Сл. лист СФРЈ бр. 21/90); 
§ Објекти морају бити реализовани у складу са Одлуком о условима и техничким нормативима за 

пројектовање стамбених зграда и станова (Сл. Лист града Београда бр. 32/4/83); 
§ Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража 

за путничке аутомобиле од пожара и експлозија (Сл. лист СЦГ бр. 31/05); 
§ Електроенергетски објекти и постројења морају бити реализовани у складу са Правилником о 

техничким нормативима за заштиту електроенергетских  постројења и уређаја од пожара (Сл. лист 
СФРЈ бр. 74/90); 

§ Објекти, у случају гасификације, морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким 
нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница (Сл. лист СФРЈ бр. 
10/90 и 52/90), уз прибављање одобрења локације за трасу гасовода и место МРС од стране Управе за 
заштиту и спасавање, сходно члановима 28. и 29. Закона о експлозивним материјама, запаљивим 
течностима и гасовима (Сл. Гласник СРС бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и Сл. Гласник РС бр. 53/93, 67/93, 
48/94, 101/05 и 54/15), са Одлуком о условима и техничким нормативима за пројектовање и изградњу 
градског гасовода (Сл. Лист града Београда бр. 14/77, 19/77, 18/82 и 26/83) и Правилником о 
техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације (Сл. лист СРЈ бр. 20/92 и 33/92); 

§ У случају гасификације објекти морају бити реализовани у складу са претходно прибављеним Условима 
мера заштите од пожара и експлозија од стране надлежног органа Министарства у поступку израде 
идејног решења за дистрибутивни гасовод на основу којих ће се сагледати конкретни објекти, техничка 
решења и безбедносна растојања;  

 
В.2.6. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

 
Унапређење енергетске ефикасности подразумева континуиран и широк опсег делатности којима је крајњи 
циљ смањење потрошње свих врста енергије уз исте или боље услове у објекту. 
 
Као последицу смањења потрошње необновљивих извора енергије (фосилна горива) и коришћење 
обновљивих извора енергије, резултирајући је ефекат смањења емисије штетних гасова што доприноси 
заштити природне околине, смањењу глобалног загревања и одрживом развоју земље. 
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Сходно одредбама Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 – одлука УС 
и 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 
и 09/20) утврђује се обавеза пројектовања, изградње, коришћења и одржавања објеката у границама ПДР-а 
на начин да се обезбеде прописана енергетска својства, као и следеће мeрe eнeргeтскe eфикaснoсти које 
треба применити при пројектовању и изгрaдњи oбjeкaтa у границама ПДР-а: 
 

§ Обавезно је побољшање топлотних карактеристика на постојећим објектима; 
§ Обавезно је пoвeћaње eнeргeтскe eфикaснoсти тeрмoeнeргeтских систeмa; 
§ Обавезно је коришћење сaврeмeних тeрмoизoлaциoних мaтeриjaла, кaкo би сe смaњилa пoтрoшњa 

тoплoтнe eнeргиje; 
§ Примењивати енергетски ефикасну инфраструктуру и технологију - коришћењем ефикасних система 

грејања, вентилације, климатизације, припреме топле воде, расвете и обновљивих извора енергије;  
§ Обавезно је коришћење грађевинских материјала који нису штетни за околину; 
§ Обавезно је обезбеђивање минималних услова комфора у складу са Правилником о енергетској 

ефикасности зграда (Сл. Гласник РС бр. 61/11); 
§ Обавезна је примена адекватних облика, позиција и оријентације објекта како би се умањили 

негативни ефекти климатских утицаја (температура, ветар, влага, сунчево зрачење);  
§ Обавезно је обезбедити висок степен природне ветилације и остварити што бољи квалитет ваздуха и 

уједначеност унутрашње температуре на дневном и/или сезонском нивоу; 
§ Неопходно је пoвeћати тoплoтне дoбитке у oбjeктима пoвoљнoм oриjeнтaциjoм објеката и кoришћeњeм 

сунчeвe eнeргиje; 
§ У обликовању избегавати велику разуђеност објекта, јер разуђен објекат има неповољан однос 

површине фасаде према корисној површини основе, па су губици енергије велики;  
§ Оптимализовати величину прозора како би се смањили губици енергије, а просторије добиле довољно 

светлости;  
§ Зеленилом и другим мерама заштитити делове објекта који су лети изложени јаком сунчевом зрачењу;  
§ Груписати просторије сличних функција и сличних унутрашњих температура, нпр. помоћне просторије 

оријентисати према северу;  
§ Користити обновљиве изворе енергије - сунчеву енергију помоћу стаклене баште, фотонапонских 

соларних ћелија, соларних колектора и сл. 
 

Све ове мере неопходно је применити при пројектовању и изгрaдњи oбjeкaтa у границама ПДР-а, током 
надзора и техничког пријема објеката, а у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда (Сл. 
Гласник РС бр. 61/11). 
 

В.2.7. САОБРАЋАЈНИ УСЛОВИ ЗА ПРИСТУП И ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА 
 

У границама ПДР-а на свим грађевинским парцелама у оквиру урбанистичке целине неопходно је обeзбедити 
одговарајући број паркинг места руководећи се следећим критеријумима: 
 

§ 1,00 ПМ/50,00 m2 НРГП (за трговину); 
§ 1,00 ПМ/60,00 m2 НРГП (за пословање); 
§ 1,10 ПМ/1,00 стамбену јединицу (за становање); 
§ 1,00 ПМ/2,00-10,00 кревета (за туризам/хотелијерство); 
§ 1,00 ПМ/2,00 стола/8,00 столица (за угоститељство); 
§ 1,00 ПМ/100,00 m2 БРГП (за складиштење и магацине); 

 
У границама ПДР-а у обухвату блока приликом израде техничке документације и спровођења свих типова 
интервенција потребе за паркирањем решавати у оквиру блока, паркирањем у функцији блока 
позиционираним дуж саобраћајница које тангирају границе грађевинских парцела/блока, унутар самих 
блокова/грађевинских парцела на отвореном и/или у подземним гаражама, а на основу наведених параметара 
за одређене намене. 
 
Места за стационирање возила и простор за маневрисање приликом улска и изласка у зависности од угла 
паркирања (0о,30о,45о,60о и 90о) и у зависности од бочних препрека (стубови, зидови) димензионисати према 
нормативима, а управна паркинг/гаражна места за путничке аутомобиле на следећи начин: 
 

§ За гаражни бокс – ширина не сме бити мања од 2,70 х 5,50 м; 
§ За паркинг/гаражна места са једностраном препреком димензије не мање од 2,40 х 4,80 м; 
§ За паркинг/гаражна места са двостраном препреком димензије не мање од 2,50 х 4,80 м; 
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§ За паркинг/гаражна места без бочних препрека димензије не мање од 2,30 х 4,80 м; 
 
Паркинг места за особе са посебним потребама, пешачке прелазе, рампе и пешачке комуникације пројектовати 
у складу са важећим Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, 
којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старијим особама (Сл. 
Гласник РС бр. 22/15), уз њихово адекватно обележавање у складу са прописима. 
 

В.2.8. УСЛОВИ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ОТПАДА 
 

Током спровођења ПДР-а, приликом израде техничке документације неопходне за све типове интервенција на 
објектима у границама ПДР-а обавезно је пројектовање и изградња надземних, подземних или прес 
судова/контејнера за одлагање комуналног отпада из планираних објеката у складу са посебно прибављеним 
условима ЈКП Градска чистоћа. 
 
Места за смештај прес судова/контејнера за евакуацију отпада планирати ван јавних саобраћајних површина, 
према Одлуци о одржавању чистоће (Сл. Лист града Београда бр. 27/02, 11/05, 6/10, 2/11, 10/11, 42/12, 31/13, 
44/14, 75/15 и 19/17) тако да својом позицијом не ометају прегледност јавног пута, односно колског приступа. 
 

В.2.9. УСЛОВИ ЗА КРЕТАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 

Приликом израде техничке документације за све типове интервенција на објектима у границама ПДР-а и 
касније изградње, неопходно је обезбедити услове за несметано и континуирано кретање и приступ у све 
садржаје особама са инвалидитетом и особама смањене покретљивости у складу са Правилником о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и 
приступ особама са инвалидитетом, деци и старијим особама (Сл. Гласник РС бр. 22/15).  
 

В.2.10. УСЛОВИ ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ ЉУДИ И ДОБАРА 
 

У складу сa Зaкoном о смањењу ризика од катастрофа и управљању вaнрeдним ситуaциjaмa (Сл. Гласник РС 
бр. 87/18) приликом изградње стамбених објеката са подрумским етажама над продрумским просторијама 
гради се ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта. 
 
До доношења прописа о начину одржавања склоништа и прилагођавања комуналних, саобраћајних и других 
подземних објеката потребама заштите становништва, димензионисање ојачане плоче изнад подрумских 
просторија вршити према тачки 59. Техничких прописа за склоништа и друге заштитне објекте (Сл. Војни лист 
СРЈ бр. 13/98) и члану 55. Правилника о техничким нормативима за склоништа (Сл. Лист СФРЈ бр. 55/83). 

 
В.3. ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ -  ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА 

 
В.3.1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 

 
У границама ПДР-а обрађени су делови следећих саобраћајница: 
 

§ Његошева; 
§ Крунска; 
§ Кнегиње Зорке; 
§ Смиљнићева; 

 
Блок обухваћен ПДР-ом излази на саобраћајнице Његошева, Крунска и Кнегиње Зорке, које имају 
функционални ранг улице другог реда, док Смиљанићева улица ПДР-а припада секундарној уличној мрежи. 
 
Саобраћајно решење ће бити детаљно дефинисано током израде Нацрта ПДР-а. 
 
За све планиране садржаје у оквиру граница ПДР-а потребно је обезбедити одговарајући број паркинг места, 
а у складу са нормативима који су приказани у делу В.2.7. САОБРАЋАЈНИ УСЛОВИ ЗА ПРИСТУП И ПАРКИРАЊЕ. 
 

В.3.1.1. СИСТЕМ ЈАВНОГ ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА 
 

У систему јавног градског превоза у границама ПДР-а нема стајалишта јавног градског превоза. 
 
У непосредном окружењу, налазе се два стајалишта линија јавног градског превоза – стајалиште Правни 
факултет и стајалиште Смиљанићева. 
 
Јавни градски превоз у обухвату ПДР-а саобраћа Његошевом улицом. 
 
Измена система јавног градског превоза биће дефинисана у складу са условима Секретаријата за јавни превоз. 
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В.3.1.2. ЗЕЛЕНИЛО У РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈНИЦА 
 
У регулацији улица у обухвату ПДР-а, где је могуће, предвидети дрвореде чију је висину, ширину и избор 
врста неопходно одредити у складу са наменама, карактеристикама и димензијама регулационих профила у 
оквиру кога се постављају. 
 
Врста дрвореда и зеленила биће дефинисана у складу са условима ЈКП Зеленило Београд. 
 

В.3.2. ЈАВНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
У односу на планиране садржаје и капацитете у обухвату ПДР-а, у току раног јавног увида биће прибављени 
услови надлежних комуналних кућа којим ће бити дефинисана потребна инфраструктура за несметано 
функционисање планираних садржаја и која ће бити имплементирана у Нацрт ПДР-а. 
 

В.3.2.1. ВОДОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
 

Планирани капацитети за водоводну мрежу у односу на планирану изградњу у обухвату ПДР-а су: 
 

§ санитарна потрошња 13 l/s; 
§ хидрантска мрежа укупнo (спољашња + унутрашња) 15l/s; 
§ спринклeр инстaлaциja 20l/s. 

Обавезно дефинисати место прикључења сваког објекта, а хидрауличким прорачуном одредити димензије 
прикључка што рационалније у складу са потребама објекта и мерама заштите од пожара. 
 
Предвидети посебне главне водомере за различите категорије потрошача. 
 
Прикључење објеката на водоводну мрежу врши се искључиво према техничким условима ЈКП Београдски 
водовод и канализација. 
 

В.3.2.2. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
 
Планирани капацитети за канализациону мрежу у односу на планирану изградњу у обухвату ПДР-а су: 
 

§ употребљене воде 38l/s; 
§ кишне воде 105l/s; 

 
Дуж трасе кишне и фекалне канализације не смеју се градити објекти.  
 
На местима шахтова фекалних и кишних канала није дозвољено планирање паркинг места. 
 
Приликом пројектовања канализационог прикључка придржавати се постојећих стандарда.  
 
Прикључење објеката на канализациону мрежу врши се искључиво према техничким условима ЈКП Београдски 
водовод и канализација. 
 

В.3.2.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
 
Планирана једновремена вршна снага у оквиру нових садржаја је Pj=771 kW. 

 
Измештање и заштита постојећих електроенергетских објеката: 
 

§ Приликом измештања водова водити рачуна о потребним међусобним растојањима и угловима 
савијања при паралелном вођењу и укрштању са другим електроенергетским водовима и осталим 
подземним инсталацијама које се могу наћи на новој траси вода; 

§ Уколико се траса кабла подземних водова нађе испод коловоза, за кабловске водове 10 и 1 kV 
предвидети кабловску канализацију израђену од пластичних цеви пречника Ø100mm. Кабловско окно 
користити на правој деоници кабловске канализације која је дужа од 40m, као и на месту промене 
правца или нивоа кабловске канализације.  

§ Предвидети 100% резерве у броју отвора кабловске канализације за напонски ниво 10 kV, а 50% за 
напонски ниво 1 kV; 

§ Радове у близини каблова вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећење изолације и 
оловног плашта; 

§ При извођењу радова заштитити постојеће кабловске водове од механичког оштећења; 
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§ Потребно је да се у траси кабловских водова не налази никакав објекат који би угрожавао 
електроенергетски вод и онемогућио приступ кабловском воду приликом квара; 

§ Радове у близини кабла вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећење кабла;  
§ Уколико се при извођењу радова на изградњи објеката у границама плана, угрожавају постојећи 

електроенергетски објекти, или нису задовољена прописана растојања од других објеката и 
инсталација, при њиховом паралелном вођењу и укрштању, исте је потребно изместити или 
заштитити, при чему треба заштитити све постојеће галванске везе; 

 
Све радове изводити у складу са важећим техничким прописима и препорукама и интерним стандардом 
надлежне ЕПС Дистрибуције и сходно томе прикључење објеката на електроенергетску мрежу вршити 
искључиво према техничким условима ЕПС Дистрибуције. 
 
Извођење радова вршити уз присуство надлежних служби ЕПС Дистрибуције. 
 

В.3.2.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
 
На нивоу ПДР-а потребно је 250 телефонских прикључака. 

 
Реализација GPON технологије у топологији FTTH (Fiber To The Home) подразумева полагање приводног 
оптичког кабла и изградњу оптичке инсталације до сваког стана (стамбена/пословне јединице) и локала. 
 
Планира се да приступна ТК мрежа буде подземна. 
За потребе полагања приводног ТК кабла, тј. за реализацију будуће планиране телекомуникационе мреже у 
оквиру граница ПДР-а на предметној локацији, на којој је планирана изградња, потребно обезбедити приступ 
планираном објекту путем ТК канализације. 
 
Позицију и трасу-коридор за ТК канализацију треба планирати у зависности од ситуације на терену, других 
инсталација комуналне инфраструктуре, као и од позиције планираног објекта, односно од планираног места 
уласка (увода) цеви ТК канализације у објекат.  
 
Новопланирану ТК канализацију планирати у слободној површини. 
 
Планиране трасе будућих комуналних инсталација морају бити постављене на прописаном растојању у односу 
на трасе постојећих ТК објеката.  
 
Постављањем планираних комуналних инсталација и других објеката не сме доћи до угрожавања постојећих 
ТК објеката. 
 

В.3.2.5. ГАСОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ  
 
Потребан укупни капацитет гасног прикључка је 190 m3. 

 
Потребно је при изради ПДР-а поштовати сва прописана растојања од планираних гасних инсталација (уколико 
су предвиђене) и у свему се придржавати:  
 

§ Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 
16 bar (Cл. гласник РС, бр. 86/15); 

§ Техничких услова за изградњу гасовода и објеката у заштитном појасу гасоводних објеката; 
 
Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода. 
 
Минимално растојање темеља објеката од гасовода MOP 4 bar је 1,00 m. 
 
При планирању caoбpaћajница и уређењу терена потребно је поштовати прописане висине надслоја у односу 
на укопан гасовод у зависности од услова вођења (у зеленој површини, испод коловоза и сл.).  
 
Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у зеленој површини је 0,8 m. 
 
Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у тротоару (рачунајући од горње ивице цеви до горње 
коте тротоара) је 1,0 m.  
 
Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, оса гасовода је по правилу под правим углом у односу на 
осу саобраћајнице. 
 
Уколико то није могуће извести дозвољена су одступања до угла од 60°.  
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Испод коловоза саобраћајница минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до горње коте коловозне 
конструкције, без примене посебне механичке заштите, ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно 
оптерећење утврди да је то могуће, износи 1,35 m.  
 
Испод коловоза саобраћајница минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до горње коте коловозне 
конструкције када се гасовод механички штити полагањем у заштитну цев, износи 1,00 m, ако се статичким 
прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће.  
 
При паралелном вођењу гасовода са другим инсталацијама, потребно је поштовати Правилник о условима за 
несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar.  
 

В.3.2.6. ТОПЛОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ  
 
Потребан укупни капацитет за топловод је 1.750 kW. 

 
Прикључење објекта на топлификациону мрежу је индиректно преко једне или више подстаница предвиђених 
у подрумској (техничкој) етажи, по могућности оријентисаним према улици, за које је потребно обезбедити 
просторије за смештање комплетне инсталације, одговарајуће површине. 
 
Просторија подстанице треба да има обезбеђене прикључке за воду, струју и канализацију. 
 
У обухвату ПДР-а планира се измештање трасе планираног магистралног топловода у јавну површину. 
Прикључење објеката на топловодну мрежу вршити према Техничким условима ЈП Београдске електране. 
 

В.3.3. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ, ЈАВНИ ОБЈЕКТИ И КОМПЛЕКСИ 
 
Корисници ће користити постојеће капацитете јавних служби и јавних установа (домова здравља, школа, 
вртића) које су у контактној зони са границама ПДР-а. 
 

В.4. ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ -  ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА 
 

В.4.1. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА Ј9 
 
У складу са правилима дефинисаним ПГР-ом у границама ПДР-а дефинисана је урбанистичка целина јавне 
намене Ј9 – установе културе. 
 

У оквиру урбанистичке целине Ј9 налазе се објекти Природњачког музеја. 
 
Урбанистичка целина Ј9 се целом својом површином налази се у оквиру Просторно културно-историјске 
целине ”Смиљанићева улица”, која је оформљена Одлуком о утврђивању Смиљанићеве улице за просторно 
културно-историјску целину (Сл. Гласник РС бр. 36/21). 
 

Постојеће објекте Природњачког музеја у оквиру урбанистичке целине Ј9 је сходно исказаним музеолошким 
потребама могуће реконструисати, санирати, ревитализовати, рестаурирати и доградити у складу са 
правилима овог ПДР-а и прибављеним условима надлежне институције која се бави заштитом споменика 
културе а на начин описан у у делу В.2.2. ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА. 
 
Објекат Природњачког музеја ужива статус објекта у оквиру заштићене целине са историјским и 
архитектонским вредностима, представља део наслеђа међуратног периода, па је, као део амбијента од 
културно-историјског значаја предвиђен за обликовну обнову и интеграцију са планираним Просторно-
културно-историјским дистриктом у сопственом залеђу, као карактеристичним унутар-блоковским делом 
урбане матрице, чије је формирање овим планом у његовој раној презентационој фази и предвиђено. 
 

Максимална висина венца објеката на појединачним грађевинским парцелама у оквиру урбанистичке целине 
Ј9 ка Његошевој улици износи 28,00 m, док максимална висина венца објеката ка улици Кнегиње Зорке износи 
18,00 m, а више етаже обавезно је повући под углом од 57%. 
 
Максимална висина слемена објеката на појединачним грађевинским парцелама у оквиру урбанистичке 
целине Ј9 износи 32,00 m. 
 
Обавезно је складно повезивање венаца објеката различите висине у зони угла објекта на угаоним 
грађевинским парцелама. 
 

Индекс заузетости (Из) у оквиру урбанистичке целине Ј9 износи 70%. 
 

Индекс заузетости на угаоним грађевинским парцелама може бити увећан за 15%. 
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Неопходно је остварити мин. 30% слободних и зелених површина на појединачним грађевинским парцелама. 
 

Неопходно је остварити мин. 10% зелених незастртих површина у директном контакту са тлом на 
појединачним грађевинским парцелама. 
 

В.5. ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ -  ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 
 

В.5.1. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА М1 
 
У складу са правилима дефинисаним ПГР-ом у границама ПДР-а опредељена је урбанистичка целина М1 која 
представља зону мешовитих градских центара у зони центра Београда. 
 
Урбанистичка целина М1 дефинисана је у делу блока уз Његошеву улицу. 
 
У оквиру урбанистичке целине М1 налазе се изграђени објекти доброг бонитета. 
 
Урбанистичка целина М1 се целом својом површином налази се у оквиру Просторно културно-историјске 
целине ”Смиљанићева улица”, која је оформљена Одлуком о утврђивању Смиљанићеве улице за просторно 
културно-историјску целину (Сл. Гласник РС бр. 36/21). 
                                                            
Својом маркантном позицијом и репрезентативношћу третмана фасада у наставку урбанистичке целине Ј9 
издвајају се: 
 

§ Објекат архитекте Војина Симеоновића на углу Смиљанићеве број 24 и Његошеве; 
§ Објекат у Његошевој бр. 49 из 1924. Године; 

 

Сви објекту у  оквиру урбанистичке целине М1 заједно са урбанистичком целином Ј9 чине јединствену 
архитектонско-урбанистичку целину и представљају део наслеђа међуратног периода, па су ,као део амбијента 
од културно-историјског значаја, предвиђени за интегралну обликовну и функционалну обнову и интеграцију 
са планираним Просторно-културно-историјским дистриктом у блоку, као карактеристичним унутар-
блоковским делом урбане матрице, чије је формирање овим планским документом у његовој раној 
презентационој фази, и предвиђено.  
 
Постојеће објекте у оквиру урбанистичке целине М1 је могуће реконструисати, санирати, ревитализовати, 
рестаурирати и доградити у складу са правилима овог ПДР-а и прибављеним условима надлежне институције 
која се бави заштитом споменика културе а на начин описан у у делу В.2.2. ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА. 
 
На појединачним грађевинским парцелама у оквиру урбанистичке целине М1, која предтавља зону мешовитих 
градских центара у зони центра Београда, дозвољена је комбинација становања и комерцијалних садржаја у 
односу  80 – 100 % : 0 – 20%, при чему компатибилна намена може бити доминантна или једина. 
 
Максимална висина венца објеката на појединачним грађевинским парцелама у оквиру урбанистичке целине 
М1 ка Његошевој улици износи 28,00 m, док максимална висина венца објеката ка улици Смиљанићевој износи 
18,00 m, а више етаже обавезно је повући под углом од 57%. 
 
Максимална висина слемена објеката на појединачним грађевинским парцелама у оквиру урбанистичке 
целине М1 износи 32,00 m. 
 
Обавезно је складно повезивање венаца објеката различите висине у зони угла објекта на угаоним 
грађевинским парцелама. 
 
Индекс заузетости (Из) на појединачним грађевинским парцелама у оквиру урбанистичке целине М1 износи 
60%, изузетно 70% уколико је проценат комерцијалних садржаја већи од 50% од укупне БРГП. 
 
Индекс заузетости на угаоним грађевинским парцелама може бити увећан за 15%. 
 
Неопходно је остварити мин. 40% слободних и зелених површина на појединачним грађевинским парцелама, 
изузетно 30% уколико је проценат комерцијалних садржаја већи од 50% од укупне БРГП. 
 
Неопходно је остварити мин. 10% зелених незастртих површина у директном контакту са тлом на 
појединачним грађевинским парцелама. 
 

В.5.2. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА С3 
 
У границама ПДР-а дефинисана је урбанистичка целина С3 у оквиру које је доминантна намена представљена 
кроз зону породичног становања у формираним градским блоковима у целини 
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Урбанистичка целина С3 се целом својом површином налази се у оквиру Просторно културно-историјске 
целине ”Смиљанићева улица”, која је оформљена Одлуком о утврђивању Смиљанићеве улице за просторно 
културно-историјску целину (Сл. Гласник РС бр. 36/21). 
 

У оквиру урбанистичке целине С3 због свог стамбеног карактера Смиљанићева и Улица кнегиње Зорке се 
разликују од подужних и приоритетних улица Његошеве и Крунске. 
 

У оквиру урбанистичке целине С3 међу објектима који представљају изразиту вредност Смиљанићеве улице, 
нарочито се, због својих културно-историјских и архитектонско-урбанистичких вредности, издвајају објекти у 
Смиљанићевој бр. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 и 40, који махом истовремено изграђени, својом диспозицијом, 
волуменом и архитектуром стварају складан низ једнопородичних стамбених кућа. 
 

У Улици кнегиње Зорке бр. 59, 61, 63, 65, 67, 69 и 71, сачуване су куће настале у приближно исто време као 
у Смиљанићевој, архитектонских и урбанистичких одлика идентичних том грађевинском фонду. 
 
Већи део простора у оквиру урбанистичке целине С3 је изграђен. 
 
У оквиру урбанистичке целине С3 компатибилне намене са површинама за становање јесу површине за 
комерцијалне садржаје и пословање уз препоруку реализације презентационих садржаја излагачког, 
комерцијалног, музеолошког или галеријског карактера, чиме се чињенично афирмише намера потпуне, 
кумулиране, културолошке атрактивности. 
 
Постојеће објекте у оквиру урбанистичке целине С3 је могуће реконструисати, санирати, ревитализовати, 
рестаурирати и/или доградити искључиво у њиховим дворишним деловима ка унутрашњости блока, у складу 
са правилима овог ПДР-а и прибављеним условима надлежне институције која се бави заштитом споменика 
културе а на начин описан у у делу В.2.2. ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА. 
 
Сви објекту у  оквиру урбанистичке целине С3 чине јединствену архитектонско-урбанистичку целину и 
представљају део градитељског наслеђа, па су, као део амбијента од културно-историјског значаја, 
предвиђени за интегралну обликовну и функционалну обнову и потпуну интеграцију са планираним 
Просторно-културно-историјским дистриктом чију окосницу и чине а који се, заједно са постојећим 
грађевинсским фондом дуж улица Смиљанићеве и књегиње Зорке формира унутар блока, као карактеристичан 
унутар-блоковски део урбане матрице, чије је формирање овим планским документом у његовој раној 
презентационој фази, и предвиђено.  
 
У оквиру урбанистичке целине С3 се с претходним у вези, а у односу на стање постојећих појединачних 
објеката, уз обавезујућу валоризацију затеченог грађевинског фонда на конкретној локацији, и у сарадњи са 
надлежном институцијом која се бави заштитом споменика културе,  процењује и утврђује обим и врста 
интервенција независно од тога да ли се ради о реконструкцији, санацији, ревитализацији, рестаурацији или 
дворишној доградњи. 
 
Однос доминантне и компатибилне намене у урбанистичкој целини С3 дефинисан је у односу мин. 80% : макс. 
20%, при чему компатибилна намена може бити доминантна или једина. 
 
Максимална висина венца објеката на појединачним грађевинским парцелама у оквиру урбанистичке целине 
С3, износи 9,00 m. 
 
Максимална висина слемена објеката на појединачним грађевинским парцелама у оквиру урбанистичке целине 
С3 износи 12,50 m. 
 
Индекс заузетости (Из) на појединачним грађевинским парцелама у оквиру урбанистичке целине С3 износи 
40%. 
 
Неопходно је остварити мин. 60% слободних и зелених површина на појединачним грађевинским парцелама. 
 
Неопходно је остварити мин. 30% зелених незастртих површина у директном контакту са тлом на 
појединачним грађевинским парцелама. 
 
Уколико је аутентичност објекта у оквиру урбанистичке целине С3 нарушена интервенцијама спроведеним у 
претходном периоду и без адекватне инвестиционо-техничке документације, или је пак начин коришћења 
нефункционалан, на њима су могуће интервенције којима би се остварио функционалнији и квалитетнији 
начин коришћења искључиво и само уколико због статичког стања објекта и његовог конструктивног склопа 
није могуће унапређење и побољшање квалитета коришћења постојећег објекта, могућа је замена новим 
применом модела тоталне изворне реконструкције, али само након што се исцрпе све доступне техничко-
технолошке могућности санације. 
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У оквиру урбанистичке целине С3 неопходно је: 
 

§ Уважавање и очување затечене урбане матрице; 
§ Очување постојеће парцелације; 
§ Очување постојеће регулационе и грађевинске линије; 
§ Очување габарита и волумена, односно хоризонталне и вертикалне регулације (висине кровних венаца 

и слемена крова) објеката посебних вредности; 

Дозвољене су интервенције на објектима од вредности на њиховим дворишним деловима који се не 
сагледавају са јавног простора. 
 
Нису дозвољене парцијалне интервенције на објектима; 
 
За све објекте у урбанистичкој целини С3 у оквиру просторно културно-историјске целине, обавезно је 
одржавање фасада, у складу са методама савремене конзерваторске праксе уз забрана радова који могу 
угрозити статичку стабилност и безбедност објеката; 
 

В.5.2.1. ПРОСТОРНО-КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИ ДИСТРИКТ 
 
Урбанистичка целини С3 дефинисана је у средишњем делу блока ка улицама Кнегиње Зорке и Смиљанићевој 
па је основна намера Обрађивача да урбанистичка целина С3 кроз планирану урбану, функционалну и 
обликовну трансформацију и интеграцију амбијента од културно-историјског значаја буде планирана, уређена, 
успостављена и експлоатисана као Просторно-културно-историјски дистрикт чију окосницу чини постојећи 
грађевинсски фонд дуж улица Смиљанићеве и књегиње Зорке, равномерно оријентисан и ка овим улицама са 
једне стране и ка унутрашњости блока са друге стране, у залеђу Његошеве и Крунске улице, 
 
Даљи развој урбанистичке целине С3 планиран је кроз формирање Просторно-културно-историјског дистрикта 
базираног на концепту задржавања и афирмисања обликовних, функционалних и архитектонских вредности 
објеката дуж улица Смиљанићеве и Књегиње Зорке, који би уз свеобухватну сарадњу са надлежном 
институцијом која се бави заштитом споменика културе, а на начин описан у у делу В.2.2. ЗАШТИТА 
КУЛТУРНИХ ДОБАРА, уз партиципирање и уважавање струковних условљености, доживели првенствено 
организационе, функционалне, експлоатационе и дискретне обликовне трансформације у својим дворишним 
деловима, чиме би један компактан блоковски корпус учиниле садржајно апсолутно јединственим, 
артикулисано препознатљивим и експлоатационо одрживим презентационим урбаним фондом. 
 
На описан начин развој урбанистичке целине С3 подразумева успостављање одрживе, заокружене просторно-
функционалне целине у залеђу Његошеве и Крунске улице, материјализоване кроз сет примењених 
компатибиних намена са становањем, кроз примену истородних, доминантних, презентационих садржаја 
излагачког, комерцијалног, музеолошког или галеријског карактера, чиме се чињенично афирмише намера 
потпуне, кумулиране, како културолошке атрактивности, у срцу централне градске општине тако и развојни 
потенцијал за нове економске екосистеме, нова радна места, нове иновативне производе и развој идеја, већу 
продуктивност, развој дигитализације, могућности за побољшање имиџа и позиционирање, презентацију и 
прилику за инвестиције, стварање платформи за интегрисане групе, урбану регенерацију и истраживачке 
могућности, те нове моделе организационих структура уз креативно заједништво, па с тим у вези и виши 
квалитет производа и услуга. 
 
Просторно-културно-историјски дистрикт базиран је поред доминантних, презентационих садржаја 
излагачког, комерцијалног, музеолошког или галеријског карактера и на концепту интегрисане 
мултифункционалности, као урбани центар за креативне, IT и иновативне садржаје, фокусиран на креативне 
индустрије и економију засновану на знању,  чиме би могао представљати и промовисати најбоље што српска 
иновативна делатност и креативни садржаји могу да понуде, чиме би идеја о формирању Просторно-културно-
историјског дистрикта била и прилика да се креативни бизнис садржаји и постојећи субјекти у оквиру 
заштићеног грађевинског фонда међусобно повежу, сарађују, унапреде и тако на најбољи начин презентују 
стручној али и најширој домаћој и светској јавности, и то кроз подстицање одрживог развоја. 
 
У функцији афирмације Просторно-културно-историјског дистрикта као покретача даљег развоја урбанистичке 
целине С3 дозвољава се и препоручује формирање мултифункционалних простора за пројекције, тренинг 
центара намењених предавањима, конференцијских простора, event простора, камерних indoore простора, 
целина за извођачке и презентационе делатности, сoworking простора – канцеларија различитих субјеката из 
сфере креативних индустрија, IT и партнерских оранизација, канцеларија тематских удружења, асоцијација и 
организација, радних простора за индивидуалне freelance раднике и професиоалце, изложбено-излагачких 
простора за изложбе, уметничке поставке, перформансе и поставке које укључују нове савремене технологије, 
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галеријских садржаја, food маркета, art and craft маркета, fashion целоина, pop/up stores садржаја, 
концептуалних књижара, concept stores садржаја, радионица за различите намене (дизајн, арт, нове 
технологије, музичка, примењена и ликовна уметност), угоститељских садржаја,  ресторана, coffee shop и pop-
up food простора, креативних лабораторија, простора за концептуалне дечије садржаје и сл. 
 
Разлози и потребе успостављања Просторно-културно-историјског дистрикта оваквог формата са елементима 
кумулираних атрактивности по феномену блиском мултифункционалном центру оквиру урбанистичке целине 
С3 јесу: 
 

§ Просторно-културно-историјски дистрикт тренутно не постоји у Београду, а за њим постоји реална 
потреба имајући у виду да су тренутно сви субјекти из домена креативних индустрија раштркани и 
делују самостално и неповезано (и локацијски и функционално), а имају потребу за кровним 
мултифункционалним центром у оквиру овог типа урбане целине који би на једном месту објединио 
све њихове делатности, садржаје и понуду; 

§ За оваквим простором који нуди садржаје креативних индустрија и IT сектора, постоји потреба из 
перспективе публике – јавности која је конзумент оваквих садржаја; 

§ Постојеће објекте у оквиру урбанистичке целине С3 је на такав начин могуће реконструисати, 
санирати, ревитализовати, рестаурирати и/или доградити искључиво у њиховим дворишним деловима 
ка унутрашњости блока, чиме би оживљавање затеченог градитељског наслеђа уз промену њихове 
намене осликало тренд који се у светским оквирима показао као сврсисходан, продуктиван и одржив; 

§ Будући Просторно-културно-историјски дистрикт пружио би нови подстицај за креативне индустрије, 
IT индустрију, привлачи би туристе током целе године својим садржајима, утицао би на нове прилике 
за креативност, иновативност и дигитализацију садржаја, могућност за промоцију, могућност 
обједињене  комуникације и презентације садржаја креативних индустрија и IT сектора у Србији, 
подстакао би креативну и културну дипломатију, нове прилике за развој бизниса у оквиру креативних 
индустрија, као и перманентну едукацију јавности; 

 
Прилог 13: Зона унутар блока као Просторно-културно-историјски дистрикт 

 
Сви објекти у оквиру урбанистичке целине С3 чине јединствену архитектонско-урбанистичку целину и 
представљају део наслеђа међуратног периода, па су као део амбијента од културно-историјског значаја, 
предвиђени за интегралну обликовну и функционалну обнову и интеграцију са планираним Просторно-
културно-историјским дистриктом у блоку, као карактеристичним унутар-блоковским делом урбане матрице, 
чије је формирање овим планским документом у његовој раној презентационој фази, и предвиђено. 
 
У оквиру урбанистичке целине С3 у њеном унутрашњем делу који доминантно дефинише површину намењену 
Просторно-културно-историјском дистрикту, посебно се препоручују партерне интервенције на уређењу 
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простора унутар блока, посебно на озелењавању, уклањању нехигијенских објеката и екстеријерском 
оплемењивању дрвенастим врстама, шибљем, цветним врстама, травњацима, покривачима тла, пузавицама, 
стазама, платоима, воденим површинама, огледалима и елементима са водом, споменицима, скулптурама, 
уметничким инсталацијама,  клупама, жардињерама, корпама за отпатке, канделабрима, елементима за игру 
деце и осталим пратећим садржајима, а све у функцији афирмације планиране урбане, функционалне и 
обликовне трансформације и интеграције амбијента од културно-историјског значаја, у планирани јединствени 
културно-историјски презентациони дистрикт унутар блока у залеђу Његошеве и Крунске улице.  
 

В.5.3. УРБАНИСТИЧКА ЦЕЛИНА С5 
 
У границама ПДР-а дефинисана је урбанистичка целина С5 која представља зону вишепородичног становања 
у формираним градским блоковима у централној зони града. 
 
Урбанистичка целини С5 дефинисана је у делу блока уз Крунску улицу. 
 
У оквиру урбанистичке целине С5 налазе се изграђени објекти од којих је објекат на углу са Кнегиње Зорке 
релативно доброг бонитета а објекат на углу са Смиљанићевом је девастиран.  
 
Однос основне и компатибилне намене дефинисан је у односу мин. 80% : макс. 20%. 
 
На појединачним грађевинским парцелама у оквиру ове зоне, компатибилна намена може бити доминантна 
или једина. 
 
Максимална висина венца објеката на појединачним грађевинским парцелама у оквиру урбанистичке целине 
С5, ка Крунској улици износи 24,00 m, док максимална висина венца објеката ка улицама Смиљанићевој и 
Кнегиње Зорке износи 18,00 m, а више етаже објеката обавезно је повући под углом од 57%. 
 
Максимална висина слемена објеката на појединачним грађевинским парцелама у оквиру урбанистичке целине 
С5 износи 27,50 m. 
 
Обавезно је складно повезивање венаца објеката различите висине у зони угла објекта на угаоним 
грађевинским парцелама. 
 
Индекс заузетости (Из) на појединачним грађевинским парцелама у оквиру урбанистичке целине С5 износи 
70%, а на угаоним грађевинским парцелама може бити увећан за 15%. 
 
Неопходно је остварити мин. 30% слободних и зелених површина на појединачним грађевинским парцелама, 
односно 19,5% на угаоним грађевинским парцелама. 
 
Неопходно је остварити мин. 10% зелених незастртих површина у директном контакту са тлом. 
 

В.6. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПАРАМЕТАРА 
 

В.6.1. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПАРАМЕТАРА 
 

Урбанистичке целине Ј9, М1, С3 и С5 
Урбанистичке целине Планирана површина 

урбанистичке целине 
Планиран индекс заузетости 

“Из“ на нивоу ГП 
Планирана висина објеката  

“Н“ на нивоу ГП 

Ј9 1.038,71 m2 70%  
+ 15% увећање за угаоне ГП  

висина венца 28,00 m 
(ка ул. Кн. Зорке 18,00 m)  

висина слемена 32,00 m 

М1 1.130,26 m2 60% 
(изузетно 70%)  

висина венца 28,00 m 
(ка ул. Смиљан. 18,00 m)  

висина слемена 32,00 m 

С3 6.580,44 m2 40%  висина венца 9,00 m 
висина слемена 12,50 m 

С5 2.019,64 m2 70%  
+ 15% увећање за угаоне ГП  

висина венца 24,00 m 
(ка ул. Смиљан. и Кн. Зорке 18,00 m)  

висина слемена 27,50 m 
Прилог 14: Табеларни преглед параметара 

 

Урбанистичке целине Ј9, М1, С3 и С5 
Урбанистички параметри БРГП  

Постојећа БРГП надземно ~ 16.150,00 m2 

Планирана БРГП надземно ~ 8.350,00 m2 
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Укупна (постојећа и планирана) БРГП надземно у обухвату ПДР-а ~ 24.500,00 m2 
Прилог 15: Табеларни преглед параметара 

 

Урбанистичке целине Ј9, М1, С3 и С5 
Урбанистички параметри БРГП  

Оквирна БРГП намењена становању  ~17.000,00 m2 

Оквирна БРГП намењена пословању ~ 2.500,00 m2 

Оквирна БРГП за јавне намене ~ 5.000,00 m2 

Број становника постојећих ~ 180,00 m2 

Број становника планираних ~ 240,00 m2 

Укупан број становника (постојећих и планираних) ~ 420,00 m2 
Прилог 16: Табеларни преглед параметара 

 
В.6.2. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПАРАМЕТАРА У УРБАНИСТИЧКИМ ЦЕЛИНАМА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

 
Упоредни преглед урбанистичких параметара  

 Приказ остварених параметара 
Површина обухваћена ПДР-ом 18.067,77 m2 

 По ПГР-у По ПДР-у 

М1 

Индекс заузетости (Из) 60% (изузетно 70%) 60% (изузетно 70%)   
Незастрте зелене површина мин. 10% 10% 
Максимална висина венца објекта 32,00 m  28,00 m  
Максимална висина слемена објекта 37,00 m  32,00 m  

 

С3 

Индекс заузетости (Из) мах. 40% 40%  
Незастрте зелене површина мин. 30%  30% 
Максимална висина венца објекта 9,00 m  9,00 m 
Максимална висина слемена објекта 12,50 m  12,50 m 

 

С5 

Индекс заузетости (Из) 70% + 15% увећање за угаоне ГП 70% + 15% увећање за угаоне ГП 
Незастрте зелене површина мин. 10% 10% 
Максимална висина венца објекта 24,00 m  24,00 m  
Максимална висина слемена објекта 27,50 m  27,50 m  

Прилог 17: Упоредни преглед параметара 
 

В.7. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 
 

В.7.1. ВИЗИЈЕ И ЦИЉЕВИ ПЛАНИРАЊА, КОРИШЋЕЊА, УРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА 
 
Очекивани ефекти планирања, коришћења, уређења и заштите простора обухваћеног ПДР-ом јесу: 
 

§ Очување урбаног континуитета; 
§ Обликовна, функционална и инфраструктурна обнова; 
§ Интеграција и афирмација планираног просторно-културно-историјског дистрикта; 
§ Интеграција приватног и јавног начина коришћења ресурса кроз карактеристичну унутар-блоковску 

урбану матрицу, чије је формирање овим планским документом у његовој раној презентационој фази, 
и предвиђено; 

§ Очување и афирмација амбијенталних вредности валоризованог грађевинског фонда дуж уличних 
праваца Смиљанићеве и Улице књегиње Зорке; 

§ Могућности изградње нових и синхронизованих и институционално контролисаних интервенција на 
реконструкцији, адаптацији, ревитализацији и санацији постојећих садржаја; 

§ Унапређење постојећих и стварање нових, интегралних јавних простора и зелених површина; 
§ Прецизно дефинисање јавног интереса; 
§ Стварање планских могућности за развој града, унапређењем коришћења постојећих и изградњом 

нових садржаја; 
§ Квалитативно подизање нивоа инфраструктуре и њене опремљености према дефинисаним 

капацитетима просторне целине; 
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§ Потврђивање компаративних предности локације; 
§ Контролисано и планско заузимање површине за изградњу уз очување и унапређење услова животне 

средине; 
§ Равномерност развоја у централним градским зонама; 
§ Стимулација очекиване просторне дистрибуције становништва; 
§ Саобраћајна доступност; 
§ Климатски и микроклиматски услови - заштита и унапређење; 

 
Циљеви израде планираног ПДР-а, материјализовани су неспорно утврђеном визијом развоја града Београда, 
тежњом за његовим равномерним планским и урбанистичким развојем, као и потребом за провером 
потенцијала, ограничења и развојних приоритета подручја, све са циљем успостављања планског основа 
за изградњу нових садржаја на предметном подручју уз обезбеђивање инфраструктурних капацитета како 
за постојећу тако и за планирану изградњу, уз очување и побољшање услова животне средине. 
 

В.8. ПРИКАЗ КОНТЕКСТА У ОДНОСУ НА ПОСТОЈЕЋА И ПРЕДЛОЖЕНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА 
 

В.8.1. МОДЕЛОВААНА СИМУЛАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ ОКРУЖЕЊА  
 

 
Прилог 18: Приказ постојећег грађевинског фонда блокова у окружењу из правца Његошеве 

 

 
Прилог 19: Приказ постојећег грађевинског фонда блокова у окружењу из правца Крунскее 
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В.8.1. МОДЕЛОВААНА СИМУЛАЦИЈА ОКРУЖЕЊА У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПЛАНОВИМА  
 

 
Прилог 20: Приказ планираног грађевинског фонда блокова у окружењу из правца Његошеве у складу са важећим плановима 

 

 
Прилог 21: Приказ планираног грађевинског фонда блокова у окружењу из правца Крунске у складу са важећим плановима 
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Саставни део овог Елабората за рани јавни увид су и:  
 

II ГРАФИЧКИ ДЕО 
 
01. КТП СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА Р 1:500 
02. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА Р 1:500 
03. ПЛАНИРАНА НАМЕНА Р 1:500 
04. РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН Р 1:500 
 

III ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
01. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПДР-А 
02. РЕШЕЊЕ О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
03. КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН 
04. КОПИЈА ПЛАНА 
05. КОПИЈА ПЛАНА ВОДОВА 
06. ИЗВОД ИЗ ПГР-А – ПОДЕЛА НА ЗОНЕ СА ИСТИМ ПРАВИЛИМА ГРАЂЕЊА Р 1:500 
07. ИЗВОД ИЗ ПГР-А СИСТЕМА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
08. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ НА ИЗРАДИ ПЛАНА  
09. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА  
10. ЛИЦЕНЦА И ПОТВРДА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 
11. ИЗВОД ИЗ АПР-А BUREAU CUBE PARTNERS 
12. ЗАПИСНИК СА 130. И 184. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СГБ 
 
 


