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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА КУМОДРАЖ  СЕЛО, 
ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ 

 
 

- Елаборат за рани јавни увид – 
 

 

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 
1. УВОД 
 
Изради Планa детаљне регулације дела насеља Кумодраж село, градска општина Вождовац, 
(у даљем тексту: План) приступило се на основу Одлуке о изради Планa детаљне регулације 
дела насеља Кумодраж село, градска општина Вождовац ("Службени лист града Београда", 
бр.76/16) (у даљем тексту: Одлука) коју је Скупштина града Београда донела на седници 
одржаној 18.07.2016.године. 
 
Иницијативу за израду Плана покренула је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда Ј.П. (допис бр.40330/6-01 од 29.06.2016.године упућен Секретаријату за урбанизам 
и грађевинске послове). 
 
2. ОБУХВАТ ПЛАНА 
 
У складу са Одлуком обухваћен је део територије градске општине Вождовац, дефинисан: 

 на северу границом катастарских парцела К.О.Кумодраж и регулацијама улица 
Божићне, Степојевачке и Реметинске, 

 на истоку и југу границом Плана детаљне регулације потеза уз улицу Стражарска коса 
у Великом Мокром Лугу, општина Звездара и Вождовац, (''Службени лист града 
Београда'', број 31/15),  

 на западу границом Плана детаљне регулације новог Авалског пута од Кумодрашке 
улице до кружног пута, градска општина Вождовац (''Службени лист града Београда'', 
број 71/14) и границом Детаљног урбанистичког плана реконструкције стамбеног 
насеља Кумодраж, (''Службени лист града Београда'', број 17/83 и 23/84).  

 
Површина обухваћена Планa детаљне регулације износи око 84,40ha. 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, 
 копија плана, 

 дигитална топографска карта Р 1:5000. 
    
Предложена граница Плана приказана је на свим графичким прилозима овог елабората. 
 
Шире окружење приказано је на графичком прилогу бр. 1: „Шира ситуација са границом 
Плана и стеченим обавезама на орто-фото снимку'', Р 1: 2500. 
 
3. ПЛАНСКЕ УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 
 

Плански основ за израду Плана садржан је у Плану генералне регулације грађевинског 
подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целинe I-XIX) ("Службени 
лист града Београда", бр. 20/16 и 97/16) (у даљем тексту ПГР Београда).  
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Подручје предметног Плана, према Плану генералне регулације, припада средњој зони, 
карактеристичној целини XIX – Kумодраж, Јајинци, Бели поток, Пиносава, Зуце. 
Према Плану генералне регулације подручје предметног Плана планирано је за:  
 
површине јавне намене:  
 површине за објекте и комплексе јавних служби, 
 мрежа саобраћајница, 
 зелене површине, 
 водене површине; 
 
површине осталих намена:  
 становање:  

- санација неплански формираних блокова (зона С4), 
- зона становања у новим комплексима (зона С10).  

 
 

 

 

Слика 1. Извод из ПГР Београда - "Планиранa намена површина" 
 

 

Извод из Плана генералне регулације и графички прилог Планирана  намене површина, су 
саставни део документације овог Елабората. 
 
4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 
4.1. Постојећа планска документација 

 
Планови и делови планова обухваћени границом Плана: 
 
Предметно подручје није покривено плановима детаљне разраде. 
 
Остала урбанистичка документација од утицаја на предметни простор 
Граница Плана је  дефинисана у складу са границама следећих планова: 

 Планом детаљне регулације новог Авалског пута од Кумодрашке улице до кружног 
пута, градска општина Вождовац (''Службени лист града Београда'', број 71/14) и 
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Детаљним урбанистичким планом реконструкције стамбеног насеља Кумодраж, 
(''Службени лист града Београда'', број 17/83 и 23/84). на западу,  

 Планом детаљне регулације потеза уз улицу Стражарска коса у Великом Мокром Лугу, 
општина Звездара и Вождовац, (''Службени лист града Београда'', број 31/15) на југу 
и истоку.  

 
Остала урбанистичка документација од утицаја на предметни простор: 

 граница предметног Плана делом се поклапа са границом Плана из Одлуке о изради 
плана детаљне регулације дела насеља Кумодраж, градске општине Вождовац и 
Звездара („Службени лист града Београда“, бр. 76/16), а делом се поклапа са 
границама целих катастарских парцела које су припојене предметном Плану обзиром 
да су се  према  граници на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације дела 
насеља Кумодраж, градска општина Вождовац („Службени лист града Београда“, бр. 
76/16),  својим већим делом (већом површином) налазиле у његовом обухвату. 

 
Границе наведених важећих урбанистичких планова и донетих Одлука су саставни део 
документације овог Елабората. 
 
4.2. Постојеће коришћење земљишта 
 
У постојећем стању издвајају се површине за: 

- становање 
- саобраћајне површине  
- зелене површине 
- нерегулисани Кумодрашки поток 
- пољопривредне површине 

 
Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр. 2: „Постојећа 
намена површина“,  Р 1: 2500. 
 
Становање 
 
Становање у оквиру границе Плана заузима око 64.59ha. Постојећи изграђени објекти су 
породичне куће, које су се формирале у процесу спонтаног насељавања предметне 
територије, интензивним претварањем неизграђеног земљишта у грађевинско земљиште, 
без одговарајућег:  

 правног основа;  
 планског усмерења;  
 инфраструктурне опремљености.  
 
Број изграђених породичних кућа је око 781, укупне  БРГП око 64 500m2:  

 на парцелама површине око 5-8 ари и већим,  
 спратности од П+1 до П+2+Пк;  
 са  индексом изграђености парцеле око 0.40.  

Бонитет објеката је неуједначен.  Преовладава изграђеност већег броја објеката на једној 
катастарској парцели, са формираним оградама, у фактичком стању без извршене 
парцелације. 
 
Број становника износи  око 2 348. 
 
Стихијски се формирају кривудаве улице, неуједначених профила, без тротоара. Појављује 
се и одређени број "слепих" приступних путева, без јединствене грађевинске линије. Размак 
између објеката је углавном испод стандарда.  
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улица Божићна улица Јасмина 

 

  
Од пољопривредног земљишта ка Текеришкој улици Пољопривредно земљиште-постојеће стање 
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Текеришка и Реметинска улица улица Војводе Степе 

 
Пољопривредне површине  
 
У оквиру границе Плана пољопривредне површине заузимају око 13.68ha. 
На већим и мањим пољопривредним парцелама гаје се различите ратарске, повртарске и 
воћарске културе. 
 
Зелене површине  
 
У оквиру границе Плана зелене површине заузимају око 0.03ha. 
У оквиру границе Плана, доминирају зелене површине на парцелама становања. Различитог 
су квалитета, са шароликим врстама дрвећа, шибља и осталим нижим растињем, 
цветницама, зељастим биљкама и др. 
Такође, постоје и  пољопривредне површине на којима се, у мањем обиму, гаје различите 
ратарске, повртарске и воћарске културе. Већином се не користе, негде су запуштене, а на 
појединим местима се могу препознати и као утрине. 
Постојећи шумарци и групе дрвећа присутни су на више локација, фрагментарно 
распоређени, разноликог су квалитета, са разнородним врстама дрвећа, шибља, полеглим 
врстама жбуња и осталим нижим растињем. На већим и мањим парцелама, гаје се различите 
воћарске и повртарске културе.  
 
Објекти и комплекси јавних служби 
 
Образовне установе 
 
У обухвату Плана нису евидентирани објекти дечјих установа, као ни школски објекти. 
У непосредном окружењу предметног плана, на пешачкој изохрони евидентиран је један 
објекат предшколске установе: 
 -ПУ „Невен“, Ул Мајска 9 
 
као и једна основна школа: 
 -ОШ „Војвода Степа“, ул. Војводе Степе 520, са око 970 корисника  
 
Постојећи капацитети су у потпуности попуњени. Основниу школу похађају деца са 
гравитационог подручја Кумодраж село. 
 
Установе социјалне заштите 



6 

 

 
У обухвату Плана нису евидентиране установе социјалне заштите. 
У окружењу предметног Плана евидентирани су следећи објекти: 

 Центар за заштиту одојчади, деце и омладине - Дом „Јован Јовановић Змај“, Браће 
Јерковића бр. 119 

 Центар за заштиту одојчади, деце и омладине –Дом „Моша Пијаде“, Устаничка бр.19 
 Установе за васпитање деце и омладине Београд, Булевар ослобођења бр.219 

-Радна јединица  „Центар за изречене васпитне мере“ 
-Радна јединица  „Центар за малолетне странце“ 

 Прихватилиште за одрасла и стара лица, Кумодрашка бр.226 
 Дневни центар и клуб пензионера „Војвода Степа“ и Дневни центар и клуб 

пензионера Вождовац II – “ Треће доба“, Љубе Недића бр.12 

 Геронтолошки центар - Дом „Вождовац”, Качерска бр. 6-12 
 
Установе здравствене заштите 
 
У обухвату Плана нису евидентиране установе здравствене заштите. 
У ширем окружењу Плана евидентирани су следећи објекти: 
 
 
Установе примарне здравствене заштите 
 
У обухвату Плана нису евидентиране установе примарне здравственe заштите. 
У ширем окружењу предметног Плана евидентирани су следећи објекти примарне 
здравствене заштите: 

 Огранак ДЗ "Др. Александар Јеличић", Мештровићева бр.34  
 Здравствена станица "Кумодраж II", Кумодрашка  бр. 380 
 Здравствена станица "Кумодраж I", Војводе Степе бр.571 

 Регионални здравствени центар "Јајинци", у Булевару ослобођења бр.86 
 Амбуланта "Бањица",  Булевар ЈНА бр.94-96 

 

4.3. Постојеће саобраћајне површине  
 
Са западне стране предметни простор тангира коридор Новог авалског пута, а са југо-
источне улица Војводе Степе. 
 
Улице које се налазе унутар границе Плана део су секундарне уличне мреже. У постојећем 
стању, улице које служе за приступ конкретним садржајима  изведене су са регулационим 
ширинама који не одговарају њиховој функцији (коловоз недовољне ширине и без тротара).  
 
У постојећем стању, само су садржаји у гравитационом подручју улице Војводе Степе су 
опслужени аутобуским линијама јавног градског превоза путника (у даљем тексту: ЈГПП).  
 
Паркирање возила обавља се на припадајућим парцелама, у регулацији улица, као и на свим 
расположивим површинама.   
 
4.4. Постојеће површине за инфраструктурне објекте и комплексе  
 
Водоводна мрежа и објекти 
 
По свом висинском положају територија обухваћена границом Плана припада  трећој и 
четвртој висинској зони водоснабдевања града Београда. На територији обухваћеној 
границом плана налази се примарни водовод четврте зоне Ø500. У оквиру постојећих улица 
постоји делимично изграђена  водоводна мрежа четврте зоне водоснабдевања. 
 
Канализациона мрежа и објекти 
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Територија обухваћена границом Плана припада Централном канализационом систему.  
Реципијент атмосферских вода је Кумодрашки поток. Реципијент фекалних вода је Стари 
кумодрашки колектор. На територији Плана нема изграђенe градске мреже атмосферске и 
фекалне канализације.  
 
Електроенергетска мрежа и објекти 
 
У оквиру границе Плана изграђен је већи број трансформаторских станица (ТС) 10/0,4 kV са 
одговарајућом мрежом водова 10 kV, 1 kV као и инсталацијама јавног осветљења (ЈО). 
Мрежа поменутих електроенергетских (ее) водова изграђена је надземно пратећи коридор 
саобраћајних површина. 

Саобраћајне површине делимично су опремљене инсталацијама ЈО. 

Напајање електричном енергијом предметног подручја оријентисано је на ТС 110/10 kV 
„Београд 13 – Вождовац“. 
 
Телекомуникациона мрежа и објекти 
 
Предметно подручје, у оквиру границе Плана, припада кабловском подручју Н˚2 аутоматске 
телефонске централе (АТЦ) „Кумодраж“. Приступна телекомуникациона (тк) мрежа изведена 
је кабловима постављеним слободно у земљу или надземно, а претплатници су преко 
спољашњих извода повезани са дистрибутивном тк мрежом. 

Предметно подручје је покривено сигналом мобилне телефоније свих надлежних оператора.  
 
Топловодна мрежа и објекти  
 
На предметном простору на постоји изведена топловодна мрежа и постројења. 
 
Гасоводна мрежа и објекти  
 
На предметном простору не постоји изведена гасоводна мрежа и постројења. 
 
4.5. Инжењерскогеолошки услови 
 
Простор обухваћен ПДР-ом обухвата изворишну челенку Кумодрашког потока и њено 
залеђе. Примарни морфолошки облици на овом терену, који су настали после повлачења 
језера, су накнадно замаскирани и ублажени таложењем релативно дебелог квартарног 
покривача. Данашња морфологија терена генерално је наслеђена од некадашњег 
преквартарног рељефа за чије формирање су од посебног значаја падински процеси, пре 
свега делувијални, пролувијални и колувијални процес, чији је резултат формирање 
различитих морфолошких облика и променљивих нагиба површине терена.  
Преко основних стенских маса које представљају седименти терцијарне старости сарматског 
и тортонског ката, исталожени су делувијани и пролувијални седименти квартарне старости. 
Морфологија терена и сложеност геолошке грађе истражног простора, посебно литолошки 
састав, односно тип порозности појединих чланова, условили су и сложена хидрогеолошка 
својства терена. До дубине од 10-15m терен је изграђен од пролувијалних и делувијално - 
пролувијалних наслага, као и деградираних лапоровитих глина, у оквиру којих је формирана 
јединствена издан. Ови седименти у конструкцији терена имају функцију хидрогеолошког 
спроводника и колектора. Ниво подземне воде у овој издани је променљив и регистрован је 
практично од површине терена (пролувијални нанос) па до дубине од преко 5m. 
Прихрањивање издани врши се углавном директно инфилтрацијом атмосферских падавина, 
а мањим делом процеђивањем из наслага са хипсометријски виших делова терена.  
На предметном простору су изражени савремени геодинамички процеси, пре свега процес 
клизања, са многобројним умиреним и активним клизиштима.  
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Према инжењерскогеолошкој рејонизацији дефинисаној за потребе ПГР-а истражни простор 
припада Региону А који обухвата побрђа између Саве и Дунава, односно 
инжењерскогеолошким рејонима IIА2, IIIА3, IIIА4 и IVА5.  
 
РЕЈОН IIА2 – условно повољан терен за урбанизацију. Инжењерскогеолошка својства ових 
терена условљавају извесна ограничења при урбанизацији простора. Обухвата терене 
нагиба 5-10о, локално и вертикалне, терене са нивоом подземне воде плићим од 5м и 
условно стабилне терене. Коришћење ових терена за урбанизацију условљава нивелационо 
прилагођавање природним условима, превентивне геотехничке мере заштите стабилности 
ископа и природних падина, контролисано дренирање подземних вода. 
РЕЈОН IIIА3 – неповољан терен за урбанизацију. Инжењерскогеолошке карактеристике 
ових терена у природним условима су ограничавајући фактор. Обухвата узане пролувијалне 
равни и изворишне челенке потока. Инжењерскогеолошки услови захтевају примену 
одређених геотехничких мелиоративних мера, регулисање водотока и сл. 
РЕЈОН IIIА4 – неповољан терен за урбанизацију. Инжењерскогеолошке карактеристике 
ових терена у природним условима су ограничавајући фактор. Овај рејон обухвата 
потенцијално нестабилне падине са умиреним клизиштима. Коришћење ових терена за 
урбанизацију захтева претходну припрему терена применом санационих и мелиоративних 
мера, у смислу побољшања стабилности падина и обезбеђења објеката на њима.  
РЕЈОН IVA5 – изразито неповољан терен за урбанизацију. Инжењерскогеолошке 
карактеристике ових терена у природним условима су изразито ограничавајући фактор. 
Овај рејон обухвата терене са појавом активних клизишта. Уколико и ови делови терена 
морају бити укључени за урбанизацију, треба рачунати на обимне и сложене санационе 
мере, које понекад могу остати без резултата. Првенствено их треба наменити за зелене 
површине уз примену одређених санационих мера. Уколико се преко ових простора мора 
прећи линијским објектима неопходно је кроз посебан процес истраживања и пројектовања 
ближе сагледати техноекономске услове изградње таквих објеката. 
 
У даљој фази планирања неопходно је извршити детаљна геолошка истраживања терена у 
складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (''Службени гласник РС'' 
101/15). Посебну пажњу обратити на делове терена који су угрожени активним клизањем. 
 
4.6. Заштићена културна добра 
 
Предметни простор не налази се у оквиру просторно културно - историјске целине, не ужива 
статус појединачног добра под предходном заштитом, не налази се у оквиру целине која 
ужива статус предходне заштите и није евидентиран као археолошко налазиште. 
 
4.7. Заштићена природна добра 
 
За подручје Плана  заштићена природна добра биће дефинисана у фази израде Нацрта 
плана према условима Завода за заштиту природе Србије.   
 
4.8. Стање животне средине 
  
Предметно подручје није покривено мерним местима за мониторинг чинилаца животне 
средине, због чега се само на основу поређења са сличним локацијама и стања у окружењу 
може констатовати да на квалитет животне средине највећи утицај има саобраћај и 
индвидуална ложишта у зимском периоду (пре свега квалитет ваздуха), као и 
неопремљеност канализациом (на квалитет вода и земљишта). 
Главни извори загађења ваздуха на овом делу општине Вождовац су: саобраћај, 
индивидуалне котларнице и ложишта, грађевинска и комунална делатност, неадекватне 
депоније разних материјала и сметлишта и неодговарајући степен јавне хигијене. Извори 
загађења ваздуха од продуката сагоревања у индивидуалним котларницама и ложиштима 
значајни су у грејној сезони. С обзиром на густину насељености овог подручја, може се 
проценити да загађеност ваздуха из тих извора утиче на повећање концентрације 
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неспецифичних полутаната (SO2, чађ, аероседименти) изнад GVI за време ниских 
температура, тишина (без ветра) и температурних инверзија.  
 
Предметни простор се налази у горњем сливу Кумодрашког потока, који се не налазе у 
редовном мониторингу квалитета површинских вода. Како се у непосредном окружењу 
налазе стамбени објекти који нису прикључени на канализациону мрежу, може се очекивати 
да су комуналне отпадне воде главни загађивачи вода. 
 
Испитивање степена загађености земљишта органским и неорганским опасним и штетним 
материјама обавља се већ десетак година у појединим зонама намене на простору ГУП-а. У 
највећем броју испитаних узорака земљишта, без обзира на место узорковања, регистровано 
је одступање у погледу садржаја никла (Ni), што се доводи у везу са специфичним 
геохемијским карактеристикама површног слоја тла на подручју Београда, али се на 
појединим локалитетима не може у потпуности искључити антропогени утицај.  
Поред прометних саобраћајница најчешће се детектују повећани садржаји: олова, бакра, 
повремено цинка, нафте и деривата, а спорадично и полицикличних ароматичних 
угљоводоника. На деоницама поред већих зелених површина, у дубљем слоју земљишта, 
детектују се ДДТ и разградни продукти, а ретко у површинском слоју и хербициди 
коришћени за уништавање корова.  
 
За потребе израде Геолошког елабората за План детаљне регулације Новог авалског пута од 
Кумодрашке улице до Кружног пута, градска општина Вождовац ("Службени лист града 
Београда", бр. 71/2014), током марта 2013.године урађена су испитивања земљишта (два 
мерна места) и подземних вода (једно мерно место), чији је положај непосредно уз источну 
и јужну границу предметног Плана.  

 
           Приказ мерних места испитивања квалитета земљишта (жута) и подземних вода (плава) 

 

Институт за примену нуклеарне науке је извршио агро-хемијска испитивања садржаја 
опасних и штетних материја у земљишту, на два мерна места "Авала 2" и "Авала 3",према 
Правилнику о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за 
наводњавање и методама њиховог испитивања ("Сл. гласник РС", бр. 23/94). 
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Анализирана земљишта одликују се концентрацијама Ni и Cd које су изнад нивоа МДК према 
Правилнику. У Србији се земљишта развијена на серпентинитима и на потесима металних 
оруђења природно одликују повишеним концентрацијама појединих тешких метала, које 
могу на појединим локацијама да и премашују прописане вредности.  
Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" је урадио физичкохемијско 
испитивање подземне воде. 
 
5. ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА 
 
Заштита простора и основна ограничења у планирању обухваћеног подручја, на која ће се 
посебна пажња обратити у фази израде Нацрта плана и дефинисања планског решења у 
складу са условима надлежних институција су:  

 Геолошке карактеристике терена - појаве активних и умирених клизиштa и висок 
ниво подземних вода; 

 Отежана приступачност одређеној групи парцела, као последица велике збијености 
постојећих објеката;  

 Саобраћајна мрежа, која је неразвијена и недовољног капацитета, као и 
инфраструктурна опремљеност. 
 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове је донео Решење о неприступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела насеља 
Кумодраж селo, градска општина Вождовац IX-03 бр. 350.14-44/16, дана 14. јула 2016. 
године, а које је објављено у „Службеном листу града Београда“, број 76/2016. 

 
6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
Циљеви израде Плана су:  

 дефинисање површине јавне и остале намене и правила уређења и грађења, како би 
се омогућила трансформација постојећег грађевинског фонда и подизање нивоа 
саобраћајне и инфраструктурне опремљености предметног простора,  

 дефинисање капацитета изградње у складу са могућностима простора, 
инжењерскогеолошким карактеристикама и конфигурацијом терена. 

 
7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 
 
7.1. Планирана претежна намена површина 
 
Предложене планиране намене површина су: 
 
Површине јавне намене: 

 објекти и комплекси јавних служби (комбиноване дечије установе - КДУ1, КДУ2, 
здравствена станица - ЗС) 

 мрежа саобраћајница 
 зелене површине 
 водене површине (ретензија, Кумодрашки поток) 
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Површине осталих намена: 

 становање: С4 (зона породичног становања – санација неплански формираних 
блокова) 

 
Предложене планиране намене површина приказане су на графичком прилогу бр. 3: 
„Предлог планиране намене површина“ Р 1 : 2500. 
 
7.1.1.  Површине јавне намене 
  
Површине за објекте и комплексе јавних служби 
 
Образовне установе 
У складу са Планом генералне регулације, у обухвату Плана палнирана су два објеката 
предшколских установа.  

 комбинована дечија установа – КДУ1, оквирне површине комплекса око 0.52ha, 
максималне БРГП око 2025m2, максимални индекс заузетости 39%, максимални 
капацитет 270 деце, минимални проценат зеленила 40%; 

 комбинована дечија установа – КДУ2, оквирне површине комплекса око 0.42ha, 
максималне БРГП око 2025m2, максимални индекс заузетости 41%, максимални 
капацитет 270 деце, минимални проценат зеленила 48%. 

 
Површина и капацитет објеката и позиција комплекса јавних служби биће коначно 
дефинисани у току израде Нацрта плана у сарадњи са надлежним институцијама,  
(превасходно планираним на земљишту у јавној својини). 
 
Здравствена станица 
 
У складу са Планом генералне регулације, у обухвату Плана палниран је  један објекат 
здравствене станице -  ЗС. 
 

 Здравствена станица -  ЗС, оквирне површине комплекса око 0.07ha, максималне 
БРГП око 1300m2, максимални индекс заузетости 70%, спратности П+1+Пк. 

 
Површина и капацитет објеката и позиција комплекса јавних служби биће коначно 
дефинисани у току израде Нацрта плана у сарадњи са надлежним институцијама,  
(превасходно планираним на земљишту у јавној својини). 
 
Планиране саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом 
 
Мрежа саобраћајница 
 
Концепт уличне мреже заснива се на Плану генералне регулације грађевинског подручја 
седишта јединице локалне самоуправе - град Београд целинe I-XIX)  („Службени лист града 
Београда“, број 20/16, 97/16).  
 
Према ПГР-у Београда, са западне стране предметног простора, планирана је деоница Новог 
авалског пута у рангу магистралне саобраћајнице, на потезу од Кружног пута, до везе са 
Кумодрашком улицом у зони насеља Кумодраж 2. Ова саобраћајница представља нови 
уводни правац у град, са југа. Нови авалски пут је дефинисан Планом детаљне регулације 
Новог авалског пута од Кумодрашке улице до Кружног пута, Градска општина Вождовац 
(„Службени лист града Београда“, број 71/14). Приступи садржајима унутар обухвата 
предметног плана са Новог авалског пута дати су у складу са овим Планом. 
 
Улица Војводе Степе, која тагнира предметни простор, у рангу je улице другог реда и 
дефинисана је Планом детаљне регулације потеза у улицу Стражарска коса у Великом 
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Мокром Лугу, општина Звездара и Вождовац („Службени лист града Београда“, број 31/15). 
Приступи садржајима унутар обухвата предметног плана са улицом Војводе Степе дати су 
преко следећих улица: Пролећна, Божићна, Текеришка и Реметинска. 
 
Према Плану детаљне регулације потеза уз улицу Стражарска коса у Великом Мокром Лугу, 
општина Звездара и Вождовац („Службени лист града Београда“, број 31/15), планирано је 
продужење аутобуске линије улицом Војводе Степе. У циљу адекватне опслужености 
предметног простора потребно је планирати увођење нових (или продужавање постојећих) 
аутобуских линија ЈГПП, а у зависности од планираних садржаја и њиховог просторног 
размештаја. Минимална ширина регулације саобраћајница кроз које се планира кретање ЈГП 
износи 10.0m. Развој јавног градског превоза путника овог простора, планираће се у складу 
са развојним плановима Дирекције за јавни превоз.  
 
Планирана ширина регулација двосмерних саобраћајница на подручју Плана износи 
минимално 9.0m, док планирана ширина регулација једносмерних саобраћајница износи 
минимално 6.5m. Саобраћајнице су планиране са обостраним тротоарима. 
 
За планиране садржаје потребно је обезбедити потребан број паркинг места у складу са 
нормативима из Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе - град Београд („Службени лист града Београда“, број 20/16, 97/16). 
 
Водоводна мрежа и објекти 
 
Трећа висинска зона се снабдева водом из постојећег примарног цевовода Ø400 у 
Кумодрашкој улици, а четврта зона из постојећег примарног цевовода Ø500. 
 
Секундарна водоводна мрежа се планира као прстенаста, димензија минØ100. Трасу 
водоводне мреже водити у јавној површини.  
 
Канализациона мрежа и објекти 
 
Према Генералном решењу београдске канализације територија на којој се налази предметна 
локација припада Централном канализационом систему и то делу на коме је планиран 
сепарациони систем каналисања.  
 
Дуж планираних и постојећих саобраћајница потребно је поставити секундарну 
канализациону мрежу минималног пречника Ø250 за фекалне воде и Ø300 за атмосферске 
воде. Трасе планираних инсталација водити у јавним површинама. 
 
Водопривреда  
 
Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе 
– Град Београд (целинe I-XIX) ("Службени лист града Београда", бр. 20/16 и 97/16) je 
дефинисана Ретензија 4 на Кумодрашком потоку. 
  
Дефинисање коридора Кумодрашког потока одредиће се у фази израде нацрта Плана, према 
условима ЈВП „Србијаводе“ и ЈКП ″Београдски водовод и канализација″.   
 
Електроенергетска мрежа и објекти 
 
Напајање потрошача планира се из постојеће ТС 110/10 kV „Београд 13 – Вождовац” као и 
планираних ТС 110/10 kV: „Јајинци“ (дате Планом детаљне регулације подручја Јајинци 
целина В, општина Вождовац, „Службени лист града Београда“, бр. 128/16) и „Падина“ (дате 
Планом детаљне регулације четири месне заједнице општина Звездара и Вождовац – насеље 
„Падина“, „Службени лист града Београда“, бр. 14/05). Тачно место прикључења ће се 
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прецизно дефинисати кроз даљу сарадњу са оператором дистрибутивног система „ЕПС 
Дистрибуција“ д.о.о. Београд у току израде Нацрта Плана. 

За снабдевање планираних објеката електричном енергијом изградити: 

 потребан број ТС 10/0,4 kV, у склопу објекта или као слободностојећи објекат; 
 потребан број кабловских водова 10 kV од постојеће ТС 110/10 kV „Београд 13 – 

Вождовац” и планираних ТС 110/10 kV: „Јајинци“ и „Падина“, до планираних ТС 10/0,4 
kV.  

ТС 10/0,4 kV прикључити, по принципу „улаз-излаз“ на планиране и постојеће водове 10 kV. 
Од планираних ТС 10/0,4 kV изградити 1 kV мрежу и мрежу JO. 

Планиране ее водове, независно од напонске вредности и врсте потрошње, постављати 
искључиво изван коловозних површина (осим прелаза саобраћајнице). У том смислу, дуж 
саобраћајница у тротоарском простору планирају се трасе за полагање ее водова. 

Уколико се при извођењу радова угрожавају постојећи ее водови потребно их је изместити 
или заштитити.  

 
Телекомуникациона мрежа и објекти 
 
Прикључење планираних тк корисника планира се на матичну АТЦ, реконструкцијом 
постојећих кабловских подручја и изградњом нових тк концентрација, што ће се прецизно 
дефинисати кроз даљу сарадњу са тк оператором „Телеком Србија“ а.д. у току израде 
Нацрта плана.  

Приступну тк мрежу реализовати коришћењем бакарних и оптичких тк каблова са монтажом 
одговарајуће активне и пасивне тк опреме. 

У циљу једноставнијег решавања потреба за новим тк прикључцима, као и преласка на нове 
технологије, приступ свим објектима планира се путем тк канализације. У том смислу, дуж 
свих саобраћајница у тротоарском простору планирају се трасе за полагање дистрибутивне 
тк канализације. 

Уколико се при извођењу радова угрожавају постојећи тк објекти, потребно је извршити 
њену заштититу или измештање. 

Бежична мрежа 

За будуће потребе бежичне приступне мреже потребно је обезбедити потребан број 
простора (посебан или заједнички за више оператора) за смештај активне и пасивне тк 
опреме базне станице (БС) мобилнe телефоније.  

Планиране БС повезати оптичким тк каблом, кроз планирану тк канализацију, на постојећу 
транспортну тк мрежу. 
 
Гасоводна мрежа и објекти  
 
Предметни простор могуће је гасификовати прикључењем на планирану полиетилeнску 
нископритисну (р=1÷4 бар) и челичну дистрибутивну  гасоводну мрежу (р=6÷16 бар)  у 
улици Војводе Степе у Кумодражу, према Плану детаљне регулације уз улицу Стражарска 
коса у Великом Мокром Лугу, општина Звездара и Вождовац („Службени лист града 
Београда“ бр.31/15). 
 
Топловодна мрежа и објекти  
 
Предметни простор могуће је топлификовати прикључењем на планирану топловодну мрежу 

пречника 273/400мм  у улици Војводе Степе у Кумодражу, према Плану детаљне 
регулације уз улицу Стражарска коса у Великом Мокром Лугу, општина Звездара и Вождовац 
(„Службени лист града Београда“ бр.31/15). 
 
Обновљиви извори енергије  
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Како је на ширем предметном подручју услед релативно велике удаљености система 
снабдевања природним гасом и топлотном енергијом прикључење на исте неизвесно , 
решење грејања и припреме топле воде планираних површина до евентуалне гасификације 
или топлификације треба наћи у коришћењу обновљивих извора енергије тј. геотермалне 
енергије. 
 
Зелене површине 
 
За планиране предшколске дечије установе обезбезбедити минимум 15m2 отвореног 
простора по једном детету и минимално 40% зелених површина у директном контакту са 
тлом. Парцелу оградити фиксном оградом и формирати живу ограду или засаде под 
пузавицама. Дрвеће, шибље и перенске засаде, садити у групама и појединачно. Садни 
материјал треба да има високе биолошке и декоративне вредности. Избегавати токсичне, 
инвазивне и алергогене биљне врсте, врсте са бодљама и отровним плодовима, медоносне 
врсте и сл. Поставити справе за игру деце (пењалице, клацкалице, вртешке, кућице и др.)  
које су примерене предшколском узрасту и планирати површине под травњацима, као и 
пешчаник. Справе треба да буду безбедне при коришћењу, без оштрих ивица и шиљатих 
делова, оптимално димензионисане и једноставне за одржавање (препоручује се дрво као 
природан материјал). 
 
За планирану здравствену станицу обезбедити најмање 30% зеленила у директном контакту 
са тлом. Ободом парцеле формирати заштитни зелени појас од дрвенастих и жбунастих 
врста у циљу заштите од прашине и буке. Планирати садњу дрвећа, шибља, перенских 
засада и др., у групама и појединачно, а формирати и затрављене површине. Предвидети 
основни улични мобилијар (корпе за отпатке, клупе, осветљење и сл.), а приступне стазе и  
платое од квалитетних материјала. 
 
У оквиру границе Плана, у непосредној околини Кумодрашког потока формирати заштитни 
појас зеленила до границе плана у циљу спречавања од плављења и ерозије, односно 
спирања тла. Планирану вегетацију која ће се састојати од дрвећа, шибља и нижег растиња, 
надовезати на већ постојећу веетацију која се налази дуж тока потока. 
Током даље разраде, урадити Главни пројекат озелењавања, чиме ће се детаљније 
фромулисати и одредити начин озелењавања, ширина појаса, избор врста и састав 
планиране вегетације. 
 
Простор дефинисан као јавна зелена површина планира се у функцији насељског зеленила 
за јавно коришћење. Даљом разрадом детаљније ће се одредити тип планиране  зелене 
површине и начин коришћења кроз сарадњу са ЈКП "Зеленилом Београд". 
 
7.1.2. Површине остале намене 
 
Планиране површине за становање  
 
Површина планирана за становање у оквиру границе предметног Плана износи око 70.37ha. 
 
Зона породичног становања  - санација неплански формираних блокова (С4) 
 
У оквиру Плана за намену становање типа С4 Зона породичног становања – санација 
неплански формираних блокова предвиђено је око 6,2ha. Имајући виду у постејеће ткиво, 
планира се формирање адекватне саобраћајне мреже и стамбених блокова, спратности 
П+1+Пк  уз поштовање осталих правила која ће бити дефинисана кроз израду нацрта 
Плана.  
 
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  У ЗОНИ ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА  - 

САНАЦИЈА НЕПЛАНСКИ ФОРМИРАНИХ БЛОКОВА (С4) 

основна намена површина  породично становање  
 



15 

 

компатибилност намене  са породичним становањем су компатибилни комерцијални 
садржаји из области трговине и услужних делатности које не 
угрожавају животну средину и не стварају буку, као и остале 
компатибилне намене у складу са Табелом ,,Компатибилност 
намена“ у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1. из 
Плана генералне регулације. 

 однос основне и компатибилне намене у зони је дефинисан у 
односу мин. 80% : макс. 20%  

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

 општа правила и параметри за све намене у зони су исти 

индекс заузетости парцеле  индекс заузетости („З“) на парцели је  од 30% до 50%  
 индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% 

индекс изграђености 
парцеле 

 индекс изграђености („И“) на парцели је до 1.2 
 индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% 

висина објекта  максимална висина венца објекта је 9.0m, а висина слемена 
12.5m, што дефинише оријентациону планирану спратност 
П+1+Пк/Пс.   

 максимална висина венца помоћних објеката је 4.0m, а слемена  
максимално 6.0m, што дефинише оријентациону планирану 
спратност П. 

услови за слободне и зелене 

површине 

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

 минимални проценат зелених површина у директном контакту са 
тлом (без подземних објеката и/или делова подземних објеката) 
износи 20% 

решење паркирања  паркирање решити на парцели изградњом гараже или на 
отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према 
нормативима дефинисаним у поглављу 3.1.1 Правила грађења 
саобраћајне мреже 

минимални степен 
опремљености комуналном 
инфраструктуром  

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

 до реализације градске канализационе мреже на парцелама се за 
потребе евакуације отпадних вода   дозвољава изградња 
појединачних или заједничких сенгрупа (септичких јама), у свему 
према техничким нормативима прописаним за ову врсту објеката. 

заштита културног наслеђа  све интервенције на културним добрима и добрима под 
претходном заштитом се дефинишу у складу са условима 
надлежне институције за заштиту споменика културе. 

 
7.2. Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране БРГП 

 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
постојеће 

(ha) 
% 

планирано 
(ha) 

% 

површине за становање 64.59 76.53 70.37 83.38 

површине за објекте и комплексе јавних служби 
(КДУ1, КДУ2 и ЗС) 

0.00 0.00 1.01 1.20 

саобраћајне површине мрежа саобраћајница 6.10 7.23 9.94 11.77 

зелене површине 0.03 0. 03 1.12 1.33 

пољопривредне површине 13.68 16.21 0.00 0.00 

водена површина – ретензија 4, Кумодрашки 
поток 

0.00 0.00 1.96 2.32 

     

УКУПНО 84.40 100 84.40 100 

Табела биланса предложених намена површина (оријентационо) 
 

  
ПОСТОЈЕћЕ 

(оријентационо) 

УКУПНО 
ПЛАНИРАНО 
(пост.+ново) 

(оријентационо) 

површина плана 84.40hа 84.40hа 

БРГП становања 64 500m2 584 220m2 

БРГП објеката и комплекса јавних служби  0.00 5 350m2  

БРГП укупно 64 500m2 589 570m2 
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бр. станова  781 1948  

бр. становника 2348 5650 

бр.запослених 0.00  40 

  Табела процењене планиране БРГП       
 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПГР Београда 

Намена Зона 
 "З"                                       

заузетости 
парцеле 

"С"  макс.  
спратност 

/ "Н"  
макс. 

висина 

мин. % 
зелених  

површина 
 

"З"                                      
макс. индекс 
заузетости 
парцеле 

"С"  макс.  
спратност 

мин. % 
зелених  

површина 

Површине за 
становање 

 
С4 

 
„З“=30-50% 
+15%угаони 

 
П+1+Пк  

 

 
20% 

 

  
„З“=30-50% 
+15%угаони 

 
П+1+Пк/ Пс 

 

 
20% 

 

Површине за 
објекте и 
комплексе јавних 
служби 
 
 

КДУ1 39% 
 

П+1 
40% 

 
 

/ П+1  
40% 

 

КДУ2 48% П+1 40% 
 

 / П+1 40% 
 

 
 
ЗС макс. 70% 

П+1+Пк 
(Пс)  

 

мин. 30% 
у 
директном 
контакту с 
тлом 

 

макс. 70% 
П+1 до П+2 
(макс. П+4) 

 

мин. 30% у 
директном 
контакту с 
тлом 

Табела предложених основних урбанистичких параметара и параметара ПГРа 

 
У фази Нацрта плана прецизно ће се одредити биланси планираних површина, урбанистички 
параметри на нивоу зоне и парцеле као и планирани капацитети изградње. 
 
 
8. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 
Очекивани ефекти планирања су: 

- заокруживање просторно-функционалне и обликовне трансформације (овог дела 
града) кроз испитивање могућности усклађивања постојећих неплански 
изграђених објеката са параметрима и осталим условима из Плана, 

- утврђивање проблема саобраћаја и њихово могуће програмско решење, 
- опремање предметног подручја објектима комуналне, саобраћајне и социјалне 

инфраструктуре, 
- рационалније коришћење природних ресурса и смањење негативних утицаја на 

животну средину применом енергетски ефикасне изградње 
 
Саставни део Елабората за рани јавни увид су и: 
 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ  
 

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

III ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

1. Одлука о изради Плана детаљне регулације  
2. Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја плана на животну 

средину 
3. Извод из ПГР грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град 

Београд (целине I – XIX)       
4. Подаци о постојећој планској документацији 
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