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                 ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ШИРОКИ ПУТ,  
                                                  ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН 
 

 
- Елаборат за рани јавни увид – 

 
 

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 
1. УВОД 
 
Изради Плана детаљне регулације Плана детаљне регулације саобраћајнице Широки пут, 
Градска општина Земун (у даљем тексту: План), приступило се на основу Одлуке о изради 
Плана детаљне регулације саобраћајнице Широки пут, Градска општина Земун.. ("Службени 
лист града Београда", бр.138/19.) (у даљем тексту: Одлука) коју је Скупштина града 
Београда донела на седници одржаној 27.12.2019, а на иницијативу Секретаријата за 
заштиту животне средине, Београд, Масарикова 5, под бројем V-06.501.9-94/2018, са циљем 
омогућавања директног приступа катастарске парцеле 711/1 КО Батајницa  и подручја 
планираних за привредне делатности на јавну саобраћајницу. Такође се дефинише места 
укрштаја са будућом саобраћајницом у коридору катастарске парцеле 5513 K.O Батајница и 
повезивање саобраћајнице Широки пут са планираним сервисним саобраћајницама које се 
протежу дуж Ауто пута Е-75 (дефинисане Планом деонице државног пута 1А реда БР.1 
(Ауто-пута Е-75) Батајница - Добановци (Сектор 1), градска општина Земун, (“Службени лист 
града Београда” бр. 52/12). 
 
 
Правни основ за израду Плана садржан је у одредбама: 

 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09, 
64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука 
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20),  

 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/19).  

 
2. ОБУХВАТ ПЛАНА 
 
У складу са Одлуком обухваћен је део територије градске општине Земун. Граница  Плана  
обухвата наведену саобраћајницу Широки пут у њеној пуној дужини ( око 2500 m ) односно 
од укрштаја улице Војвођанских бригада и улице Широки пут које су обухваћене Планом 
детаљне регулације насеља Батајница, општина Земун (“Службени лист града београда” бр. 
71/16) до укрштаја са к.п. 5513 КО Батајница. 
  
Површина обухваћена Планом детаљне регулације саобраћајнице Широки пут, Градска 
општина Земун (у даљем тексту: План), износи око 17.0 ha.  
 
Коначна граница утврдиће се у фази израде и верификације Нацрта плана. 
 
За израду елабората за рани јавни увид коришћене су следеће подлоге: 

 орто-фото снимак; 
 
Предложена граница Плана приказана је на свим графичким прилозима овог елабората. 
 
Шире окружење приказано је на графичком прилогу бр.1: "Шира ситуација '' Р 1: 10 000. 
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3. ПЛАНСКЕ УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 
 
Плански основ за израду Плана детаљне регулације садржан је у Плану генералне 
регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд 
(целине I-XIX) ("Службени лист града Београда", бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) (у даљем 
тексту: План генералне регулације / или ПГР Београда), као и План генералне регулације 
система зелених површна Београда (”Сл.лист града Београда “ бр.71/16 ). 
Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе – Град Београд (целинe I-XIX) ("Службени лист града Београда", бр. 20/16 и 
97/16, 69/17 и 97/17), територија обухваћена границом овог Плана припада Целини VIII.  
 
 
Целина VIII – Алтина, Камендин , Батајница 
 
У овој целини траса новопланираног обилазног аутопута повезује се са постојећим 
аутопутем за Нови Сад у денивелисаном чвору Батајница. Из овог чвора одвајају се и 
правци према Земуну (Булевар Михаила Пупина) и према обилазници Батајнице која прати 
железничку пругу и, на северозападу, по изласку из насеља везује се на стари новосадски 
пут. Јужно од насеља, у простору кога опасују магистрални железнички правац Батајница – 
Земун - Београд, обилазна теретна пруга и новопланирана траса аутопута, планирана је 
једна од локотеретних станица.  
 

 
 
 
Према Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе – Град Београд (целинe I-XIX) ("Службени лист града Београда", бр. 20/16 и 
97/16, 69/17 и 97/17), територија обухваћена границом овог Плана намењена је мрежи 
саобраћајница, привредно-комерцијалним делатностима (П1) и осталим зеленим 
површинама.   
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ТИПОЛОГИЈА - ПГР 

 
Извод из Плана генералне регулацијe грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе – Град Београд (целинe I-XIX) ("Службени лист града Београда", бр. 20/16 и 
97/16, 69/17 и 97/17) je саставни део документације овог Елабората. 
 
3.1. Планске условљености из Плана генералне регулације система зелених површина 

Београда 
 
Плански основ за израду предметног Плана представља и План генералне регулације 
система зелених површина Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 110/19). (у даљем 
тексту: ПГР СЗП Београда)  
Подручје предметног Плана налази се у целинама „зелене везе“ система зелених површина, 
„дисконтинуално изграђено подручје“ и „континуално изграђено градско ткиво“ система 
зелених површина Београда. На предметном подручју планирани су Заштитни зелени 
појасеви непосредно уз планирану обилазницу.  
ПГР СЗП Београда представља плански основ за зелене површине у оквиру јавних и 
осталих осталих намена које се разрађују планом детаљне разраде.  
У поступку израде планова детаљне регулације за преостале јавне и остале намене, 
потребно је примењивати нормативе и правила уређења и грађења за зелене површине 
утврђене у поглављу 1.2 Нормативи у планирању система зелених површина, 1.4. Општа 
правила за јавне зелене површине, 1.5. Општа правила за јавне зелене површине у оквиру 
других површина јавне намене, 1.6. Зелене површине у оквиру површина јавне и/или остале 
намене и 1.7. Зелене површине у оквиру површина осталих намена. 
 
Извод из Плана генералне регулације система зелених површна Београда (”Сл.лист града 
Београда “ бр.71/16 ) je саставни део документације овог Елабората. 
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4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 
4.1. Постојећа планска документа 

 
Планови и делови планова обухваћени границом Плана: 
 
Предметно подручје је у делу покривено Планом детаљне регулације насеља Батајница, 
општина Земун, (“Службени лист града београда” бр. 71/16).  Планирана саобраћајница 
Широки пут, у делу припада наведеном важећем плану, па ће се преиспитати дата решења.  
 

Такође се део предложеног обухвата овог Плана налази у делу  за које је донета Одлука о 
изради Плана детаљне регулације дела привредне зоне источно од ауто-пута БЕОГРАД - 
НОВИ САД, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН – Одлука – ( “Службени лист града Београда” бр. 
56/18). 
Извод из важећег планског документа Плана детаљне регулације насеља Батајница, 
општина Земун, (“Службени лист града Београда” бр. 71/16). је саставни део документације 
овог Елабората. 
 
Урбанистичка документација од утицаја на предметни простор а која се мења и 
допуњује: 
 

 ДУП ДЕЛА МЕЂУНАРОДНОГ ПУТА Е-5, ОПШТИНА ЗЕМУН, Службени лист града 
Београда бр. 13/70, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА, (‘’Службени лист града Београда” 
бр. 25/73) 

 ПДР ДЕОНИЦЕ ДРЖАВНОГ ПУТА 1А РЕДА БР.1 (АУТО-ПУТА Е-75) БАТАЈНИЦА - 
ДОБАНОВЦИ (СЕКТОР 1), ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН, (“Службени лист града 
Београда” бр. 52/12).  

 ПДР КОМПЛЕКСА БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА (ЛЕВА И 
ДЕСНА СТРАНА), НА СРЕДЊОЈ СТАЦИОНАЖИ КМ 173+000 ИНФРАСТРУКТУРНОГ 
КОРИДОРА АУТОПУТА Е-75 СУБОТИЦА-БЕОГРАД, НА КАТАСТАРСКИМ 
ПАРЦЕЛАМА 708/1, 711/2, 712/1 И 713/1, СВЕ К.О. БАТАЈНИЦА, (“Службени лист 
града Београда” бр. 58/09).  

 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАТАЈНИЦА, ОПШТИНА ЗЕМУН, 
(“Службени лист града Београда” бр. 71/16).  

 
Границе наведених важећих урбанистичких планова и донетих Одлука су саставни део 
документације овог Елабората. 
 
 
4.2. Постојеће коришћење земљишта 
 
Површине јавних намена су: 

 саобраћајне површине, 
 

 
Површине осталих намена 

 пољопривредне површине  

 зелене површине, 
 

 
Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр.2: "Постојећа 
намена површина" Р 1: 2500 
 
 
Пољопривредне површине 
 
Представља доминантну постојећу намену у обухвату плана. Највећи део површина се 
налази под усевима, док је на једној локацији присутна утрина у високом стадијуму 
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сукцесије. Дуж постојеће регулације улице Широки пут, од укрштања са аутопутем до 
постојећег пута за Нове Бановце, налазе се живице и међе као вредни елементи 
биодиверзитета. 
 
 
Зелене површине 
 
У обухвату плана нема постојећих јавних зелених површина. У оквиру планиране регулације 
ул. Широки пут, у делу од укрштања са аутопутем до постојећег пута за Нове Бановце, 
налазе се вредна солитерна стабла правилног хабитуса и добре кондиције на површинама 
које се користе за пољопривреду. 
 
 
4.3. Постојеће саобраћајне површине  
 
У постојећем стању у оквиру границе Плана налази се Улица Широки пут, део секундарне 
уличне мреже, која од насеља Батајница води на северо-исток ка Дунаву. Ова 
саобраћајница се денивелисано укршта са Државним путем Iа реда А1 (аутопут Е-75), у 
рангу аутопута. 
 
Стационажа укрштаја Улице Широки пут са наведеним Државним путем, је km 173+061. 
 
Улицом Широки пут не саобраћају линије ЈГПП-а, и у њеној регулацији није организовано 
паркирање. 
 
 
4.4. Постојеће површине за инфраструктурне објекте и комплексе  
 
Водоводна мрежа и објекти 
По свом висинском положају територија обухваћена границом Плана припада првој 
висинској зони водоснабдевања града Београда. 
У улици Широки пут се налази постојећи водовод димензије Ø150. 
 
Канализациона мрежа и објекти 
Територија обухваћена границом Плана припада простору Банатског канализационог 
система и то делу који се каналише по сепарационом начину одвођења кишних и 
употребљених вода.   
У раскрсници улица Широки пут и Војвођанских бригада постоји изграђена фекална 
канализација ФБ250 и атмосферска канализација  АБ400. 
 
Фекалне и кишне воде које се сакупљају са територије насеља Батајница, коме гравитира и 
подручје у оквиру границе Плана, одводе се преко провизоријума КЦС ''Батајница'' а затим 
потисима Ø450 (фекална) и Ø1000 (кишна) до провизоријума КЦС ''Земун поље 2'', а затим у 
испуштају у реку Дунав. 
 
Топловодна мрежа и објекти 
 
У оквиру границе обухвата нема изведене топловодне мреже и објеката.  
 
 
Гасоводна мрежа и објекти 
 
Границу обухвата пресеца изведени дистрибутивни гасовод од челичних цеви за радни 
притисак p=6÷16 bar-a, који је положен са источне стране аутопута Е-75. 
 
У оквиру границе обухвата, у изграђеном делу насеља Батајница, изведенa је 
дистрибутивна полиетиленска гасоводна мрежа са које су поједини потрошачи 
гасификовани. 
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Електроенергетска мрежа и објекти 
 
Напајање предметног подручја електричном енергијом оријентисано је на трансформаторску 
станицу (ТС) 35/10 kV „Батајница II”. 
У оквиру границе Плана изграђени су следећи електроенергетски (ее) објекти: 

 две ТС 10/0,4 kV регистарског броја: „Z-1163“ и „Z-1471“. ТС су изграђена у западном 
делу Плана, јужно у тротоарском простору Улице Широки пут, као слободностојећи 
објекат („Z-1163“) и као стубна ТС („Z-1471“); 

 подземни кабловски вод 10 kV, изграђен у западном делу Плана, до Државног пута IA 
реда бр. 1, северно у тротоарском простору Улице Широки пут;  

 надземни водови 10 kV и 1 kV, изграђени на бетонским стубовима у западном делу 
Плана, у насељеном подручју, јужно у тротоарском простору Улице Широки пут; 

 подземни кабловски водови 1 kV, изграђени у западном делу Плана, у насељеном 
подручју, обострано у тротоарском простору Улице Широки пут. 

Дуж Улице Широки пут, на стубовима ее мреже, изграђене су инсталације јавног осветљења. 
  

Телекомуникациона мрежа и објекти 
 
Предметно подручје припада кабловском подручју Н°3 аутоматске телефонске централе 
„Батајница”. Приступна телекомуникациона (тк) мрежа изведена је кабловима постављеним 
слободно у земљу и надземно, а претплатници су преко спољашњих извода повезани са 
дистрибутивном мрежом.  
У оквиру границе Плана изграђени су следећи тк објекти: 

 подземни оптички кабловски тк вод, изграђен западно у неизграђеним површинама 
Државног пута IA реда бр. 1;  

 надземни бакарни тк водови, изграђени на дрвеним стубовима или на ее стубовима у 
западном делу Плана, у насељеном подручју, јужно у тротоарском простору Улице 
Широки пут; 

 подземни бакарни кабловски тк вод, изграђени у западном делу Плана, до Државног 
пута IA реда бр. 1, јужно у тротоарском простору Улице Широки пут. 

 
 
4.5. Стање животне средине 
 
Стање животне средине на посматраном подручју је одређено природним карактеристикама, 
антропогеним чиниоцима и утицајима који потичу од намена које су присутне.  
У границама предметног плана нема мерних места за праћење и контролу квалитета 
животне средине.  
 
Предметна локација се налази у западном делу сремског региона територије Београда, у 
топоклиматској зони 3 – Нови Београд, где је према мерењима из 2018. године средња 

годишња температура ваздуха износила 14.6С, а годишња количина падавина 603,3 mm, са  
доминантним југоисточним ветром. 
 
С обзиром да је предметни план саобраћајница која највећим делом пролази кроз 
пољопривредне површине, а малим делом кроз стамбено насеље, очекује се да на квалитет 
ваздуха значајан утицај има емисија специфичних загађујућих материја пореклом од 
моторних возила.  
Такође предметна саобраћајница је и центар емитовања буке. У близини предметног плана 
налази се мерно место за праћење вредности буке у зони прометне саобраћајнице и зони 
градског центра на коме је у 2018. години забележено прекорачење дозвољеног нивоа за 
одређену зону, са вредностима од 66,2 dB(A)  за дан и 61,5 dB(A) за ноћ. 
 
Контрола загађености земљишта поред саобраћајница показује повећане садржаје: никла, 
олова, бакра, повремено цинка, нафте и нафтних деривата, а спорадично и полицикличних 
ароматичних угљоводоника.  
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Постојеће предузеће „EKO UNIJA SN“, уз саобраћајницу Широки пут, које се бави откупом 
секундарних сировина  и планирани рециклажни центар, преко пута поменутог предузећа, у 
складу са делатношћу, могу да представљају извор загађења чиниоца животне средине у 
разматраном простору.  
За предметни план Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове донео је Решење о 
неприступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину, 
IX-03 бр. 350.14-68/19 од 11.12.2019. године. 
 
 
4.6. Инжењерскогеолошки услови 
 
Предметни простор у граници ПДР-а се налази источно од насеља Батајница и обухвата део 
простране лесне заравни познате под називом “Земунски лесни плато''. На самом 
истражном простору, као и на читавом Земунском лесном платоу, су карактеристичне појаве 
благих уздигнућа - “брежуљака” и депресија "лесних вртача" димензија декаметарског реда 
величине (дужина и ширина). Ови морфолошки облици показују пружање СЗ-ЈИ. Оваква 
оријентација облика, поред савремених егзодинамичких процеса, може се повезати и са 
њиховом генезом. 
Геолошку грађу терена истражног простора чине лесне наслаге које се налазе у 
надизданској и изданској зони (лесоиди). Рецентне творевине, представљене различитим 
врстама насутог тла, налазе се на површини терена, а резултат су антропогене делатности 
на овом делу територије Земуна. 
Ниво подземне воде је констатован у четвртом лесном хоризонту, односно у погребеној 
земљи која је покров четвртом лесном хоризонту. Осциловање између изданске и 
надизданске зоне је у висини око 2м и у директној је вези са годишњим добом и водостајем 
Дунава. На теренима као што је Земунски лесни плато утицај атмосферских вода је врло 
значајан са аспекта расквашавања тла у условима допунског оптерећења од објекта и 
склоности материјала да под наведеним околностима изгуби структурну чврстоћу и изазове 
нагла слегања објекта. 
Простори лесне заравни изложени су деловању савремених геолошких процеса суфозије и 
слегања тла. Суфозија се јавља услед лаке растворљивости карбонатног везива, слабе 
отпорности средине на дејство воде и испирања ситних честица. За последицу има слегање 
терена и формирање тзв. “лесних вртача”. 
Слегање лесног тла је процес коме је изложен насељени део лесне заравни. До њега долази 
најчешће због преоптерећења тла (прекорачења дозвољене носивости) или промене 
влажности услед накнадног провлажавања. Процес се знатно интензивира неконтролисаним 
влажењем тла у области темеља. Провлажавањем долази до измене структуре, односно 
порозности и хемијских процеса. Процеси слегања (нарочито неједнаких) често су појачани 
присуством плитких бунара, септичких јама, лагума и сл. Ово се може умањити или потпуно 
елиминисати адекватном урбанизацијом, одговарајућим начином темељења објеката, (уз 
уважавање специфичних инжењерскогеолошких особености леса) и потпуном комуналном 
опремљеношћу простора.  
 
Према инжењерскогеолошкој рејонизацији дефинисаној за потребе ПГР Београда  истражни 
простор припада Региону Ц који обухвата Земунску лесну зараван односно 
инжењерскогеолошким рејонима IЦ1 и IIЦ2.   
 
Рејон IЦ1 – повољан терен за урбанизацију. Обухвата део лесне заравни изнад коте 85мнв. 
Са инжењерскогеолошког аспекта овакви терени оцењени су као најпогоднији за 
урбанизацију (становање, инфраструктура, саобраћај), без ограничења у коришћењу, а уз 
уважавање локалних инжењерскогеолошких карактеристика терена. 
Терен је изграђен од леса који је очуване примарне ситноцевасте и макропорозне структуре, 
који је врло деформабилан и неуједначено осетљив на допунско слегање у случајевима 
провлажавања.  
 
Рејон IIЦ2 – условно повољан терен за урбанизацију. Овим рејоном обухваћени су делови 
лесне заравни од коте 77.5-85.0 мнв (лесоиди), са нивоом подземне воде на дубини мањој 
од 5м. Коришћење ових терена при урбанизацији условљава нивелационо прилагођавање 
објеката високом новоу подземне воде и заштиту ископа. 
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У даљој фази планирања неопходно је извести детаљна геолошка истраживања терена у 
складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (''Службени гласник РС'' 101/15 
и 95/18).  

 
5. ЗАШТИТА И ПОТЕНЦИЈАЛИ ПРОСТОРА И ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА ИЗГРАДЊЕ 
 
 
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:  
 

 Државни пут Iа реда А1 (аутопут Е-75), са којим се Улица Широки пут денивелисано 
укршта. 

 Највећи потенцијал ширег простора представља повољан положај и јака транзитна 
позиција, лака саобраћајна доступност,  

 Ефикасније коришћење грађевинског земљишта, 

 Стварање планских услова за трансформацију постојећег простора   
 
 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове је донео Решење о неприступању  изради 
стратешке процене утицаја на животну средину предметног Плана, под бројем IX03-350.14-
68/2019. 
 
 
6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
Циљеви израде Плана су: 

 Омогућавање директног приступа катастарске парцеле 711/1 КО Батајница  и   

подручја планираних за привредне делатности на јавну саобраћајницу. 

 Подизање нивоа саобраћајне опремљености овог дела териорије и обезбеђење  
техничке инфраструктуре. 

 Дефинисање места укрштаја са будућом саобраћајницом у коридору к.п. 5513 КО 

Батајница за коју је ПГР предвидео обавезну израду Плана детаљне регулације и  

 Повезивање саобраћајнице Широки пут са планираним сервисним саобраћајницама 

које се протежу дуж Аутопут Е-75, а које су дефинисане у ПДР деонице државног пута 

1А реда бр.1 (АУТО-ПУТА Е-75) Батајница - Добановци (СЕКТОР 1), градска општина 

Земун, ( Службени лист града Београда бр. 52/12 ). 

 Дефинисање површина јавне и осталих намена са правилима уређења и грађења 
 
 

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

 мрежа саобраћајница  

 зелене површине, 
 

Површине осталих намена: 

 површине за привредно комерцијалне зоне (П2) 

 зелене површине 
 

Предложене планиране намене површина приказане су на графичком прилогу бр.3: 
"Планирана намена површина" Р 1 : 2500 
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7.1.1.  Површине јавне намене 
  
Планиране саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом 
 
Јавне саобраћајне површине 
 

Концепт уличне мреже заснива се на Плану детаљне регулације насеља Батајница, 

општина Земун, и Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице 

локалне самоуправе - град Београд (целине I – XIX) („Службени лист града Београда“, бр. 

20/16 и 97/16). 

 
Улица Широки пут, остаје део секундарне уличне мреже. Државни пут Iа реда А1 (аутопут Е-
75), са којим се Улица Широки пут денивелисано укршта, остаје у рангу аутопута. 
 
Преко две кружне раскрснице (једне пре и једне после денивелисаног укрштаја) планирана 
је веза са Планом детаљне регулације деонице државног пута IA реда бр.1 (ауто-пута е-75) 
Батајница - Добановци (сектор 1), планираним сервисним саобраћајницама које се налазе са 
обе стране Државног пута Iа реда А. 
 
Планирана ширина регулације широког пута износи минимално 15m, и састоји се од 
коловоза ширине 7m, двосмерне бициклистичке стазе ширине 3m, зеленила са дрворедом 
ширине 2m и обостраним тротоарима ширине по 1,5m. 
 
Развој јавног градског превоза путника овог простора планираће се у складу са развојним 
плановима Секретаријата за јавни превоз. 
 
 
Бициклистички саобраћај 
 
У складу са Планом детаљне регулације насеља Батајница, којим је (у оквиру границе истог) 
у  предметној саобраћајници планирана бициклистичка стаза, у Улици Широки пут, у оквиру 
границе овог Плана  планирана је двосмерна бициклистичка стаза. 
 
 
Водоводна мрежа и објекти 
 
Планирати водоводну мрежу прстенастог типа минималног пречника Ø150 која се 
прикључује на постојећи водовод Ø150 у раскрсници улица Широки пут и Војвођанских 
бригада. Према правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за 
гашење пожара ("Службени гласник РС", број 3 од 12. јануара 2018.) дозвољен је слепи крак 
дужине 80m. 
 
 
Канализациона мрежа и објекти 
 
Планирану фекалну и атмосферску канализацију у улици Широки пут прикључити на 
постојећу фекалну канализацију ФБ250 и атмосферску канализацију  АБ400. Минимални 
пречник фекалне канализације Ø250, а атмосферске Ø300. 
 
Провизоријуми КЦС ''Батајница'' и КЦС ''Земун поље 2'' су привременог карактера. Крајњи 
реципијенти вода са ове територије су, за употребљене воде КЦС Земун поље 2, а за 
атмосферске воде колектор Земун поље – Дунав,  што је планирано  ПДР насеља 
Батајница, (''Службени лист града Београда'', бр.71/16),  ПДР државног пута Ia реда бр.1 
(Аутопут Е-75) Батајница –Добановци (Сектор1),  (''Службени лист града Београда'', 
бр.52/12) и Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе – Град Београд (целинe I-XIX) ("Службени лист града Београда", бр. 20/16, 
97/16, 69/17 и 97/17). 
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Планирана топловодна мрежа и објекти 
 
На предметном подручју се не планира иградња даљинског система грејања. 
 
 
Планирана гасоводна мрежа и објекти 
 
Планирати даљу изградњу дистрибутивне гасоводне мреже у коридору предметне 
саобраћајнице Широки пут. 
 
 
Електроенергетска мрежа и објекти 
 
У оквиру границе Плана планира се изградња: 

 подземних кабловских водова 10 kV, од постојеће 10 kV мреже до планираних ТС 
10/0,4 kV; 

 подземних кабловских водова 1 kV, од постојећих и планираних ТС 10/0,4 kV до 
потрошача електричне енергије; 

 инсталација јавног осветљења, дуж предметне Улице Широки пут. 

Прикључење јавног осветљења на електроенергетску (ее) мрежу планира се на страни 
напона 0,4 kV, из постојеће ее мреже. Тачно место прикључења, као и број планираних 
водова 10 kV и 1 kV ће се прецизно дефинисати у току израде Нацрта Плана. 
 
Уколико се при извођењу радова угрожавају постојећи ее водови потребно их је заштитити 
или, где то није могуће, изместити. 
 
 
Телекомуникациона мрежа и објекти 
 
У оквиру границе Плана планира се изградња тк канализације, од постојеће 
телекомуникационе (тк) мреже, дуж предметне Улице Широки пут. Планирана тк 
канализација ће се реализовати у облику дистрибутивне тк канализације у коју ће се, по 
потреби, улачити оптички и бакарни тк каблови. Капацитет планиране тк канализације ће се 
прецизно дефинисати у току израде Нацрта плана. 
 
Уколико се при извођењу радова угрожавају постојећи тк објекти потребно их је заштитити 
или, где то није могуће, изместити. 
 
 
Планиране зелене површине 
 
Планирана је допуна мреже линеарног зеленила дрворедом и травном баштицом са јужне 
стране улице Широки пут. Предложена траса дрвореда преиспитаће се још једном у делу 
заштитне зоне аеродрома, у складу са условима  надлежних институција. 
У фази нацрта дефинисаће се и тип заштитних зелених површина у зони између аутопута и 
сервисних саобраћајница. 
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7.1.2. Површине остале намене 
 
Уз улицу Широки пут и Државни пут Iа реда А1 (аутопут Е-75), са којим се Улица Широки пут 
денивелисано укршта, планира се привредно –комерцијална зона П2. 
 
 

ЗОНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ПРИВРЕДНО-КОМЕРЦИЈАЛНОЈ ЗОНИ– П2 

Основна намена 
површина 

 привредно – комерцијалне делатности  

 у оквиру привредно-комерцијалне зоне су дозвољени мали 
производни погони и комерцијални садржаји.  

 у малим производним погонима дозвољене су делатности из класе 
А и класе Б (условно уз сагласност на Анализу утицаја на животну 
средину), као на пример: мање фирме, пекарска и посластичарска 
производња, електромеханичарске радионице, мања складишта 
грађевинског материјала, прерада пластичних маса и сл., уз 
могућност трансформације ка терцијалним делатностима са којима 
су наведени погони најчешће у симбиози. 
 

број објеката на 
парцели  

 на свакој грађевинској парцели дозвољена је изградња више 
објеката, у складу са функционалном организацијом и технолошким 
потребама.  

 Дозвољена је изградња објеката који подразумевају корисну БРГП 
који су у функцији привредно-комерцијалне зоне :мали производни 
погони и комерцијални садржаји.  

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

услови за формирање 
грађевинске парцеле 
 
 

 Све постојеће катастарске парцеле могу постати грађевинске ако 
имају остварен приступ на јавни саобраћајну површину, директно 
или преко приступне саобраћајнице. 

 грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или 
делова катастарских парцела мора имати минималну ширину 
фронта према саобраћајној површини 30m и минималну површину 
1000 m

2
.  

 дозвољено је одступање 5% од минималне површине грађевинске 
парцеле;  

 грађевинске парцеле који излазе не две или више саобраћајница 
ужа страна не може бити ширине мање од минималне ширине 
фронта.  

 за грађевинске парцеле, које приступ јавној саобраћајној површини 
остварују посредно преко приступног пута, ширина фронта парцеле 
је минимално ширина приступног пута. 

 приступ парцеле јавној саобраћајној површини може бити 
непосредно или посредно, преко приступног пута минималне 
ширине коловоза 7.0 m. 

изградња објеката и 
положај објекта на 
парцели 

 Објекте поставити у оквиру зоне грађења, која је дефинисана 
грађевинским линијама. Није обавезно постављање објеката или 
делова објеката на грађевинску линију. 

 објекти су, према положају на парцели, слободностојећи.  

 удаљење објекта од границе парцеле и другог објекта бити дато у 
односу на дату висину слемена  

 подземна грађевинска линија не сме да прелази регулациону 
линију, односно границу грађевинске парцеле приступног пута; 

Саобраћајни приступ 
грађевинским 
парцелама за 
површине осталих 
намена 

 Свака грађевинска парцела мора да има независан колски улаз са 
јавне саобраћајне површине (директно или преко парцеле 
приступног пута).  

 Приликом израде Пројекта препарцелације и парцелације, којим се 
формирају нове грађевинске парцеле, приступни пут унутар 
границе истог мора имати посебну парцелу одговарајуће ширине. 
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Једносмерни приступни пут мора бити прикључен на две јавне 
саобраћајне површине, а уколико је двосмерни пут слеп, мора 
имати припадајућу окретницу. 

 Ширину приступног пута, у зависности од намене околних парцела 
и планираних садржаја, односно од очекиваног интензитета колског 
и пешачког саобраћаја и меродавног возила, одредити у сарадњи 
са Секретаријатом за саобраћај.  

 Минимална ширина коловоза је 3,5m -за једносмерно кретање 
возила, односно  6,0m - за двосмерно кретање. Минимална ширина 
тротоара је 1,5m. 

 Колске улазе/излазе на грађевинске парцеле предвидети из 
саобраћајница нижег ранга и што даље од раскрсница као и 
стајалишта јавног градског превоза. 

 За парцеле које су у зони аутобуских стајалишта, неопходно је 
дефинисати позиције улаза-излаза на парцеле у сарадњи са 
Секретаријатом за јавни превоз. 

 Улаз/излаз на парцелу планирати преко ојачаних тротоара и 
упуштених ивичњака, како би пешачки саобраћај остао у 
континуитету. 

 Радијусе скретања на улазима/излазима пројектовати унутар 
парцеле. 

 У пројектној документацији рампе пројектовати  иза тротоара, 
односно иза регулационе линије, са одређеним дозвољеним 
нагибом рампе. 

  

Растојање од бочних 
граница парцеле 

 растојање објекта од  бочних ивица парцеле су минимално ½ 
висине објекта. Уколико је објекат нижи од 12.0 m минимално 
удаљење од бочне границе парцеле не може бити мање од 5.0 m. 

Растојање од задње 
границе парцеле 

 растојање објекта од  задње ивица парцеле је минимално ½ висине 
објекта. Уколико је објекат нижи од 12.0 m минимално удаљење од 
задње границе парцеле не може бити мање од 5.0 m. 

Међусобно растојање 
објеката у оквиру 
парцеле 

 међусобно растојање је минимално 1/2 висине вишег објекта, а за 
објекте ниже од 8 m не може бити мање од 4.0 m, а у складу са 
потребама организовања противпожарног пута. 

индекс заузетости 
парцеле 

 максимални индекс заузетости је 50%. 
 

висина објекта     максимална висина слемена за објекте са корисном БРГП је 18.0m,  
са одговарајућим бројем етажа у односу на намену и технолошке 
потребе.  

   такође, дозвољава се да за поједине делове објекта (реперне 
делове, куле, рекламне паное, посебне делове конструкције или 
техничке инсталације...) висина слемена максимално 24.0 m, али на 
површини од највише 1/3 од укупне површине под габаритом 
објеката. 

   за објекте који немају корисну БРГП максимална дозвољена висина 
се одређује према технолошким потребама 

кота приземља  коту приземља дефинисати у зависности од намене и технолошке 
организације објекта, али она не може бити нижа од коте коначно 
уређеног и нивелисаног терена око основног габарита објекта;  

услови за слободне и 
зелене површине 

 Минимални проценат слободних и зелених површина на парцели је 
50%. Минимални проценат зелених површина у директном контакту 
са тлом (без подземних објеката и/или делова подземних објеката) 
је 10%. 

 Зелене површине формирати ободно у виду изолационог појаса 
мешовитог састава. Предвидети засену паркинг простора 
школованим садницама дрвећа. 

 Садни материјал мора бити одгајан у расадницима, здравствено 
исправан и отпоран на микроклиматске услове. 

 Простор опремити у складу са потребама корисника и наменом 
објекта. За засторе користити квалитетне материјале, безбедне за 
коришћење у свим временским условима. Решити проблем 
сакупљања и одвођења вишка атмосферских вода. Планирати 
осветљење и формирање рампи и рукохвата за кретање 
инвалидних лица; 
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 Израдити Пројекат озелењавања. 

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

 производне хале: 1ПМ на 100 m
2
 БРГП или 1ПМ на 4 једновремено 

запослених, 

 привредни објекти, магацини: 1ПМ на 100 m
2
 БРГП  или на 3 

једновремено запослена. 

архитектонско 
обликовање 

 Општа правила за дефинисање функционално-техничких 
елемената и обликовање објекта су: 

 функције и садржаје на парцели организовати тако да не угрожавају 
суседне намене и да се максимално искористе природне 
карактеристике локације;  

 архитектонски израз појединачних објеката мора бити у складу са 
наменом, карактером и временом у коме објекат настаје и 
савременим тенденцијама у пројектовању и изградњи ових 
објеката. Обликовање фасаде, избор и примена грађевинског 
материјала, архитектонски елементи и детаљи, треба да допринесу 
успостављању савремених урбаних вредности предметног 
подручја; 

 формирање геометрије крова зависи од целокупног архитектонског 
израза објекта. Последња етажа се изводи у складу са 
технолошким потребама; 

услови за ограђивање 
парцеле 

 грађевинске парцеле могу се ограђивати транспарентном оградом 
висине до 2.0 m.  Зидани део ограде може бити до висине од 0,90 m 
(рачунајући од коте тротоара, односно нивелете терена). 

 Иза предвиђених ограда које могу бити од различитих материјала, 
могуће је формирати живе ограде. За ту сврху потребно је изабрати 
врсте које могу бити лишћарске и зимзелене, али је неопходно 
избегавати оне врсте које могу имати отровне вегетативне делове и 
трње.  

минимални степен 
опремљености 
комуналном 
инфраструктуром  

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

 

инжењерскогеолошки 
услови  

 Зона П2 се налази у инжењерскогеолошком рејону IA1 који је 
окарактерисан као повољан за урбанизацију. 

 Објекти са мањим специфичним оптерећењем могу се директно 
фундирати на унакрсно повезаним тракама или на монолитној 
темељној плочи (објекти висине преко 12м). С обзиром да се у 
површинској зони налази падински лес, који је неуједначено 
очуване „лесне“ структуре и који је у условима провлажавања 
осетљив на допунска и неравномерна слегања под оптерећењем 
од објеката, потребно је у току изградње објеката, као и у периоду 
експлоатације, планирати регулацију површинских концентрисаних 
дотока воде, а испод објеката изолацију свих мокрих чворова. 

 Код линијских објеката – саобраћајница и паркинга, потребно је 
уклањање хумусног слоја у дебљини минимум 0.5-0.8m, а подтло 
обрадити према Техничким условима за саобраћајнице. Неопходно 
је планирати површинско одводњавање – обезбедити риголе за 
прикупљање воде и обезбедити брзо одводњавање са 
саобраћајница.  

 Вертикалне ископе за објекте комуналне инфраструктуре, дубље од 
2m, обезбедити од зарушавања адекватним мерама. Затрпавање 
ровова мреже инфраструктуре треба извести песком у нивоу цеви, 
а до површине терена лесом, збијеним у слојевима.  

 За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна 
геолошка истраживања у складу са Законом о рударству и 
геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 101/15). 
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Остале зелене површине 
 
Планом се формирају остале зелене површина на површини од приближно 3.2. ha. 
Планирано је задржавајње постојећих живица, међа и квалитетних појединачних дрвенастих 
примерака вегетације, на местима на којима је то могуће. Подтип осталих зелених површина 
са конкретним правилима уређења и грађења биће прецизиран у нацрту плана. 
 
 
7.3. Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране БРГП 
 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
постојеће (m²) 
(орјентационо) % 

укупно планирано 

(m²) (орјентационо) % 

 
површине јавне намене 

мрежа саобраћајница 53100 32 64000 40 

јавне зелене површине 0 
 

33000 18 

укупно јавне намене 53100 
 

97000 58 

 
површине остале намене 

површина за прив.ком.зону (П2) 0 
 

41000 24 

остале зелене површине 116900 68 32000 18 

укупно остале намене 116900 68 73000 42 

 
УКУПНО У ОБУХВАТУ ПЛАНА 170000 100 170000 100 

 
 
Табела 1 - Табела биланса површина предложених намена (оријентационо)  
 

 

Остварени капацитети 
ПОСТОЈЕЋЕ 

(оријентационо) 

УКУПНО 
ПЛАНИРАНО 
(пост.+ново) 

(оријентационо) 

Укупна површина Плана   17 hа              17 hа 

Нето површина блокова            7.8 hа               4.1hа 

Површине осталих намена 

БРГП површина за прив.ком.зону (П2)  0 m2 30000 m2 

Укупно површине осталих намена 0m2             30000m2 

УКУПНА БРГП 0m2 30000m2 

Табела 2 - Упоредни приказ укупних постојећих и планираних капацитета – оријентацион 

 
 

  
капацитети инфраструктуре 

(оријентационо) 

апроксимативна једновремена снага Pj = 7 kW 

број телефонских прикључака 0 тфп 

средња дневна потрошња воде Qср.дн. = 5 l/s 

 
Q пожарни =10 l/s 

Табела 3 - Табела процењених укупних капацитета инфраструктуре – оријентационо 
 
 

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

 Опремање предметног подручја објектима комуналне и саобраћајне инфраструктуре, 
односно омогућавање несметаног функционисања саобраћајних токова. 

 Остварење услова за реализацију просторно-функционалне и обликовне 
трансформације простора.  

 Повећање  атрактивности подручја за изградњу привредно комерцијалних садржаја и 
отварање нових  радних места. 

 Урбо-економска обнова и трансформација предметног подручја коју покреће  нова 
изградња. 
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Саставни део Елабората за рани јавни увид су и: 
 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ  

 
0. ШИРА СИТУАЦИЈА   Р 1: 10000 
1. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА  Р 1: 2500 
2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА Р 1: 2500 
 
 

III ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
 

 Регистрација предузећа 

 Лиценца и Изјава одговорног урбанисте 

 Одлука о изради Плана детаљне регулације  

 Решење о приступању/неприступању изради Стратешке процене утицаја плана на 
животну средину 

 Извод из ПГР Београда        

 Извод из Плана детаљне регулације  

 Подаци о постојећој планској документацији 
 Иницијатива Секретаријата за заштиту животне средине  


