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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: МИЛЕШЕВСКЕ, ТОМАША 
ЈЕЖА, ПОЖАРЕВАЧКЕ И РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

- Елаборат за рани јавни увид - 

 
 

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 
1. УВОД 
 
Изради Плана детаљне регулације подручја између улица: Милешевске, Томаша Јежа, 
Пожаревачке и Радослава Грујића, Градска општина Врачар (у даљем тексту: План) 
приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације подручја између улица: 
Милешевске, Томаша Јежа, Пожаревачке и Радослава Грујића, Градска општина Врачар 
(„Службени лист града Београда“, бр. 36/17) (у даљем тексту: Одлука) коју је Скупштина 
града Београда донела на седници одржаној 15. јуна 2017. године.  
Одлука о изради Плана је донета на иницијативу Дирекције за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда којом се предлаже преиспитивање планираних намена дефинисаних 
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) (у даљем тексту: ПГР Београда), имајући у виду иницијативе грађана, које је подржала 
и Градска општина Врачар, како би се задржала постојећа зелена површина унутар блока, у 
циљу њеног очувања, спречавања даљег уситњавања и одржавања и створио плански основ 
за формирање грађевинске парцеле намењене јавним зеленим површинама.  
 
Такође, донето је Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације подручја између улица: Милешевске, Томаша Јежа, 
Пожаревачке и Радослава Грујића, Градска општина Врачар („Службени лист града 
Београда“, бр. 32/17). 
 
2. ОБУХВАТ ПЛАНА 
 
У складу са Одлуком обухваћен је део територије Градске општине Врачар између улица:  
Милешевске, Томаша Јежа, Пожаревачке и Радослава Грујића. 
 
Површина обухваћена Планом износи око 1.8 ha.  
 
За израду елабората за рани јавни увид коришћене су следеће расположиве подлоге: 

 орто-фото снимак; 
 копија плана и 
 катaстар водова и подземних инсталација;  
 
Предложена граница Плана приказана је на свим графичким прилозима овог елабората. 
Шире окружење приказано је на графичком прилогу бр. 1: „Шира ситуација са границом 
обухвата'', Р 1: 2500. 
 
Коначна граница Плана утврдиће се у фази израде и верификације нацрта Плана. 
 
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, 97/16, 69/17 и 97/17). 
Извод из Плана генералне регулацијe je саставни део документације овог Елабората. 
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Према ПГР Београда, подручје обухваћено Планом припада целини II – Булевар краља 
Александра, Јужни булевар, Звездара, а на предметној локацији су планиране: 
 
Површине јавне намене: 
- површине за објекте и комплексе јавних служби 
- мрежа саобраћајница. 
 
Површине осталих намена: 
- површине за становање, 
- мешовити градски центри, 
- површине за комерцијалне садржаје. 
 

 

 

Извод из графичког прилога - "Планиранa намена површина" 
 
Површине за становање су планиране у оквиру две зоне: 
- зона вишепородичног становања у формираним градским блоковима у централној и средњој 

зони града (С5) и 
- зона вишепородичног становања у постојећим организованим насељима - отворени блок 

(С9). 
 
Површине за мешовите градске центре су планиране у оквиру зоне мешовитих градских 
центара у зони више спратности (М4). 
 
Површине за комерцијалне садржаје су планиране у оквиру зоне пратећих комерцијалних 
садржаја (К4). 

 

 

Извод из графичког прилога "Подела на зоне са истим правилима грађења" 
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Намене дефинисане у графичким прилозима 2-1 до 2-9 "Планирана намена површина" 
представљају претежну, доминантну намену на том простору, што значи да заузимају више 
од 50% површине блока, односно зоне у којој је означена та намена. Свака намена 
подразумева и друге компатибилне намене, према табели ,,Kомпатибилност намена“ и 
одговарајућим условима. На нивоу појединачних парцела, у оквиру блока, намена 
дефинисана као компатибилна може бити доминантна или једина. 
 
Наведена компатибилност намена примењује се у даљој разради плана генералне регулације, 
кроз израду планова детаљне регулације, а за планиране намене у подручјима за непосредну 
примену плана генералне регулације примењују се правила за компатибилност намена, 
дефинисана за зоне са истим правилима грађења.  
 
Табела  „Компатибилност намена“   
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 Саобраћајне 
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о X1  X1 X8    X9 
X8   X 

Површине за објекте и 
комплексе јавних 
служби 

X1 X1 
 X1 о X3    

  Х11 X 

Површине за 
становање 

X1 X1 
X X1 Х X о X X 

  X X 

Мешовити градски 
центри 

X1 X1 
X X1 X X X о X 

  X X 

Површине за 
комерцијалне 
садржаје 

X1 X1 
X X1 X X X  о 

  X X 

 
Објашњење напомена назначених у табели: 
 

1 Јавне зелене површине, инфраструктурни објекти и комплекси, као и саобраћајне површине могу се планирати кроз даљупланску 
разраду и у свим другим наменама. 

 
3       Спортски објекти и комплекси могу се планирати у оквиру објеката јавних служби (школа, установа социјалне заштите и др.) 
 
8    У оквиру саобраћајних површина  могу се наћи јавне службе као пратећи садржаји,  магацини и складишта, под условом да су  
      задовољени критеријуми и мере заштите животне средине везани за њихову намену и локацију. 
 
9    У оквиру саобраћајних површина могу се планирати и пратећи комерцијални садржаји.  

 
11   У оквиру болничких комплекса могу се реализовати и верски објекти. 

 
 
4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 
4.1. Постојећа планска документација 

 
Предметни простор је био обухваћен „Детаљним урбанистичким планом блокова између 
улица: Саве Ковачевића, Кнеза Иве од Семберије, Жарка Зрењанина, Нишке и Синђелићеве – 
део IV месне заједнице'' из 1995. (носилац израде „Инвест-биро'', инвеститор „Јинпрос''), који 
је ступањем на снагу ПГР Београда, стављан ван снаге, односно планирано је директно 
спровођење на основу правила и параметара ПГР Београда. Наведени детаљни план је за 
предметни урбанистички блок (означен као блок 6) имао концепт ободне изградње са 
површином у унутрашњости блока за јавне садржаје са подземном гаражом и надземно 
урећене зелене површине.  
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Делови важећих планова обухваћених границом Плана: 
 
Граница Плана, са североисточне стране, обухвата део Пожаревачке улице, који је обухваћен 
Регулационим планом Булевара краља Александра за блокове између улица Булевар краља 
Александра, Синђелићеве, Пожаревачке, Кнеза Иве од Семберије, Жарка Зрењанина и старца 
Вујадина, градска општина Врачар, („Службени лист града Београда“, бр. 28/02), а са 
југоисточне обухвата део Милешевске улице, који је обухваћен Планом детаљне регулације 
блока између улица Милешевске, Војводе Драгомира, Цара Николаја другог и Радослава 
Грујића, градска општина Врачар, („Службени лист града Београда“, бр. 35/08). 
 

 
 
4.2. Постојеће коришћење земљишта 
 
У постојећем стању издвајају се: 
површине јавне намене: 

- мрежа саобраћајница 
- објекти и комплекси јавних служби (Позориште „Пуж'' и административни део 

Полицијске станице Врачар) 
- зелене и слободне површине блока и 

  
површине остале намене 

- вишепородично становање, 
- пратећи комерцијални садржаје (клиника, центар за рекреацију), 

 
Карактеристика блока је његова проточност, тј. шест пасажа и пролаза, кроз и између 
објеката, који чине унутрашњост блока са уређеним заједничким зеленим површинама,  
доступну станарима блока и станарима других блокова у окружењу. Ова специфичност блока 
чини његов квалитет, који треба задржати и унапредити.  
 
Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр. 3: „Постојећа 
намена површина“, Р 1: 1000. 
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4.2.1. Постојеће површине јавне намене 
 

Мрежа саобраћајница  
 
Постојеће саобраћајне површине чини мрежа саобраћајница на ободу блока. 
 
У обухвату предметног плана од улица примарне уличне мреже налази се Милешевска улица, 
која се пружа од Парка војводе Петра Бојовића до Жичке улице. Део улице, од наведеног 
парка до Улице цара Николаја је у рангу улице другог реда, а даље према Жичкој је у рангу 
улице првог реда. Милешевска улица има једну саобраћајну траку по смеру са организованим 
управним паркирањем на тротоару. 
 
Остале саобраћајнице, улице Томаша Јежа, Пожаревачка и Радослава Грујића, унутар 
границе Плана, део су секундарне уличне мреже које служе за приступ конкретним 
садржајима. Улице Томаша Јежа и Радослава Грујића, као и Пожаревачка, функционишу у 
систему једносмерних улица.   
 
Предметно подручје је добро опслужено аутобуским и трамвајским подсистемом јавног 
градског превоза путника (у даљем тексту: ЈГПП), чија се стајалишта налазе на петоминутној 
пешачкој дистанци. Трасе аутобуских и трамвајских линија које опслужују предметни простор 
пружају се дуж, Булевара краља Александра, Катанићеве, Синђелићеве улице и улице 
Максима Горког.  
 
Паркирање возила обавља се дуж саобраћајница (спроведен је систем зонирања паркинг 
места) и делимично унутар блока у делу уз пратеће комерцијалне садржаје. У Милешевској 
улици организовано је управно паркирање,  док је у улицама Пожаревачкој, Томаша Јежа и 
Радослава Грујића, које имају ужу регулацију, тј. профил, организовано подужно паркирање 
на коловозу. Евидентан је дефицит у потребном броју паркинг места. 
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У оквиру планиране мреже саобраћајница изведена је и следећа инфраструктурна 
мрежа: 
 

Водоводна мрежа  
По свом висинском положају предметна територија припада другој висинској зони 
снабдевања Београда водом.  
У оквиру границе Плана, у ободним улицама, постоји градска водоводна мрежа друге 
висинске зоне и то: 

 водовод Ø300mm и  Ø150mm у Милешевској улици; 
 водовод Ø100mm у улици Томаша Јежа и 

 водовод Ø80mm у улицама Радослава Грујића и Пожаревачкој. 
 

Канализациона мрежа  
Територија предметног Плана припада Централном канализационом систему и то делу који се 
каналише по општем принципу одвођења кишних и употребљених вода. У оквиру граница 
Плана, у контактним улицама постоји изграђена канализација градског системаи то: 

 канализација Ø250mm и  у Милешевској улици; 
 канализација Ø400mm у улици Томаша Јежа; 
 канализација Ø300mm и Ø400mm у улици Пожаревачкој и  
 канализација Ø350mm у улици Радослава Грујића. 

 
Електроенергетска мрежа  

У оквиру границе Плана изграђена је трансформаторска станица (ТС) 10/0,4 kV, у склопу 
објекта, као и мрежа водова 10 kV, 1 kV и инсталације јавног осветљења (ЈО). Мрежа 
поменутих електроенергетских водова изграђена је подземно пратећи коридор саобраћајних 
површина. 

Саобраћајне површине опремљене су инсталацијама ЈО. 

Напајање електричном енергијом предметног подручја оријентисано је на ТС 110/10 kV 
„Београд 15 - Славија“ и ТС 35/10 kV „Неимар“. 
 

Телекомуникациона мрежа  
Предметно подручје, у оквиру границе Плана, припада кабловском подручју Н˚15 аутоматске 
телефонске централе (АТЦ) „Крунски венац“. Приступна телекомуникациона (тк) мрежа 
изведена је кабловима постављеним у тк канализацију, а претплатници су преко унутрашњих 
извода повезани са дистрибутивном тк мрежом. 

У постојећој тк канализацији изграђен је већи број оптичких тк каблова транспортне мреже 
Београда. 

 
Топловодна мрежа  

Предметни простор припада грејном подручју топлане ТО “Коњарник“, односно топлотном 
конзуму изведеног магистралног топловода пречника 457.2/6.3 mm положеног у 
Милешевској улици. 
У ободним улицама које ограничавају подручје Плана изведена је и у фази експлоатације 
разграната топловодна мрежа на коју је прикључена већина потрошача топлотне енергије. 
 

Гасоводна мрежа  
На предметном простору не постоји изведена гасоводна мрежа. 
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Објекти и комплекси јавних служби  
 
У оквиру границе предметног Плана, у улици Радослава Грујића бр. 21, на катастарским 
парцелама 1242/1 и 1242/2, налази се Позориште „Пуж'', а део објекта користи и 
административни део Полицијске станице Врачар.  
Главни део зграде Полицијске станице Врачар је у објекту у ул. Радослава Грујића 14 (преко 
пута, ван границе плана), док је у приземљу наведеног објекта у оквиру границе Плана,  
организован рад са грађанима (издавање докумената).   
 
Позориште „Пуж'' је део мреже установа културе од значаја за Град Београд, чији се рад, 
одржавање и остваривање програма финансира из буџета Града Београда. Ово специфично,  
изузетно полуларно и награђивано дечије позориште, под управом легендарног Бранислава 
Милићевића – Бранка Коцкице, прославило je свој јубилеј - 40 година постојања, а од 1988. 
се налази у овој сали која има 228 седишта (212 и 16 помоћних) од којих је 180 у партеру, а 
48 на балкону. Позориште користи и помоћне објекте на парцели, за радионицу и складиште.  
 
 

  

 
 
Ван границе плана, у непосредном окружењу , на петоминутној пешачкој дистанци, налазе се 
и неопходни објекти социјалне инфраструктуре:   
 

 ОШ „Јован Миодраговић'', на углу Милешевске и ул. Војводе Драгомира 1, капацитета 
око 1045 ученика (40 одељења), на пешачкој дистанци од око 180 m. 

 Дечија установа „Мића и Аћим''  у ул. Војводе Драгомира 11, капацитета око 330 деце, 
на пешачкој дистанци од око 200 m.  

 Дом здравља “Врачар“, Бојанска 16, објекат ппримарне здравствене заштите на 
пешачкој дистанци од око 600 m. 

 
Према ПГР Београда, изградњом још 1-5 објекта ПУ у оквиру целине II, којој припада и 
предметно подручје, би се на нивоу целине могли достићи прописани нормативи и стандарди. 
У наведеном подручју постоји више локација, односно резервисаних површина за уређење и 
изградњу објеката јавне намене, између осталих и за предшколску установу. У том смислу, 
при даљој планској разради треба имати у виду да се подручје ове целине налази у 
централној градској зони и да је већим делом изграђено (изузев зона планираних за 
значајнију урбану реконструкцију) и да у оквиру такве структуре у већини случајева не 
постоје услови за планирање објеката ПУ-а према максимално предвиђеним нормативима.   
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Зелене и слободне површине блока 
 
Осим дрвореда у ободним улицама и предбаште дуж улице Радослава Грујића, 
најкарактеристичније је зеленило унутар блока, травната површина са појединачним 
стаблима, групацијама дрвећа и пешачком стазом која повезује пролазе и пасаже са све 
четири стране блока и користи се као парковска површина за одмор и рекреацију становника. 
 

 

        
 
4.2.2. Постојеће површине остале намене 
 

Вишепородично становање 
 
Највећи део блока чине постојећи вишепородични стамбени објекти доброг бонитета, 
настали у различитим периодима, у формацији компактног блока, спратности од П+2 до П+6. 
Други део блока чине два стамбена слободностојећа објекта спратности П+8, који са са 
пратећим објектом комерцијалних садржаја уз Улицу Радослава Грујића, чине део 
полуотвореног блока организоване стамбене изградње 70-тих година прошлог века. У 
приземљима објеката (посебно у улицама Милешевској, Пожаревачкој и Радослава Грујића) 
су локали, или пренамењене стамбене јединице у комерцијален садржаје. 
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Пратећи комерцијални садржаји  
 
У оквиру објекта у Улици Радослава Грујића бр. 25, спратности П+1, као пратећи садржај у 
делу блока организоване стамбене изградње, налази се приватна акредитована здраствена 
установа „Специјална болница за офталмологију - Милош клиника''. Такође, у истом објекту, 
са засебним улазом, смештен је простор за рекреацију и релаксацију „Health, Fitness & Spa 
Wellness Land''. 

   
  
 
5. ЗАШТИТА И ПОТЕНЦИЈАЛИ ПРОСТОРА И ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА ИЗГРАДЊЕ 
 
5.1. Заштита културних добара 
  
Простор у оквиру границе Плана налази се на подручју археолошког локалитета Антички 
Сингидунум, који је решењем Завода за заштиту споменика културе града Београда бр.176/8 
од 30.6.1964. године, утврђен за културно добро. Простор и објекти у оквиру границе плана 
се не налазе у оквиру просторне културно-историјске целине, не уживају претходну заштиту, 
не налази се у оквиру претходно заштићене целине и не садржи појединачна културна добра.  
 
5.2. Заштита животне средине 

У оквиру планског подручја се не врши мониторинг чинилаца животне средине. На основу 
података са мерних места у непосредној околини констатовано је да на квалитет ваздуха и 
ниво комуналне буке највећи утицај има саобраћај, док су остале активности од мањег 
значаја.  

Контрола специфичних загађујућих материја пореклом од издувних гасова моторних возила 
(угљенмоноксид, азотдиоксид, сумпордиоксид, олово и лако испарљива органска једињења) 
се обавља на мерном месту "Славија" које је најближе планском подручју. Приметан је 
опадајући тренд измерених количина сумпордиоксида и олова у ваздуху након доношења 
прописа о забрани употребе оловних бензина, док су константна прекорачења у погледу 
емисије азот диоксида. На разматраном простору се очекују ниже концентрације загађујућих 
материја због мање фреквентности саобраћаја.   
 
С обзиром да на предметном  подручју и у његовој околини не постоји мерно место за 
контролу нивоа комуналне буке у животној средини из редовног Програма мерења нивоа 
буке у животној средини, као меродавно за поређење одабрано је мерно место „Хаџи 
Проданова“, где је током 2016.године вршено мерење у оквиру пројекта „Акустичко зонирање 
дела централне зоне града Београда“. На мерном месту „Хаџи Проданова“ ниво буке је 
износио током дана 65dB(A), а у току ноћи 61 dB(A). Мерно место се налази у стамбеној зони 
где су граничне вредности 55 dB(A) за дан и вече и 45 dB(A) за ноћ, те се може констатовати 
да су измерене вредности изнад дозвољених граничних вредности, а да су одступања нарочито 
изражена ноћу. Како се мерно место налази у мирној улици, претпоставља се да су вредности 
сличне или нешто ниже у оквиру планског подручја.  
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Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове је донео Решење о неприступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину предметног Плана, под бројем IX-03 бр. 
350.14-15/17 од 29.05.2017. године. 
 
5.3. Инжењерскогеолошке карактеристике терена 
 
Према инжењерскогеолошкој рејонизацији дефинисаној за потребе ПГР-а истражни простор 
припада Региону А који обухвата побрђа између Саве и Дунава, односно 
инжењерскогеолошком рејону IА1. Овај рејон обухвата стабилне терене са нивоом подземне 
воде на дубини од преко 5м. Са инжењерскогеолошког аспекта овакви терени су оцењени 
као најпогоднији за урбанизацију (становање, инфраструктура, саобраћај), без ограничења у 
коришћењу, а уз уважавање локалних инжењерскогеолошких карактеристика терена 
 
РЕЈОН IА1 - Простор обухваћен планом детаљне регулације налази се у распону апсолутних 

кота од 140-142 мнв. Основни морфолошки облици су настали радом маринске ерозије, 
преко којих су навејани еолски седименти а модификовани су деловањем процеса 
површинског распадања. Приликом урбанизације терена извршена су засецања, усецања и 
насипања, а у циљу нивелације и регулације терена (дебљина насипа иде и до 2м). 
Површинске делове изграђују седименти квартарне старости, а геолошку основу терена 
изграђују седименти терцијерне-панонске старости. Квартарни седименти су уједначене 
дебљине и представљени су са лесним комплексом у чијој подини су утврђени делувијално-
пролувијални седименти. Терцијарни седименти су представљени са лапоровитим глинама и 
лапорима и јављају се на дубини од 9-10m. Ниво подземне воде се налази на контакту 
лесоидних и делувијално-пролувијалних седимената, на дубини од 5-6m од површине терена. 
Терен је у садашњим условима стабилан. 
 
Имајући у виду приказана инжењерскогеолошка својства терена, дају се следеће геотехничке 
препоруке: 
 При планирању објекта високоградње, због присуства лесних наслага осетљивих на 

допунска слегања при провлажавању, неопходно је објекте заштитити од утицаја 
површинских вода као и вода из водоводно канализационе мреже. Објекте високоградње 
могуће је плитко фундирати, при чему ће се темељни контакт остварити у слојевима леса 
или погребене земље. 

 При планирању објеката инфраструктуре треба водити рачуна о особини леса да је 
осетљив на додатна провлажавања. Грађевински ископи се до дубине од 2м могу 
изводити без заштите, док се дубљи ископи морају подграђивати. Неопходно обезбедити 
могућност праћења стања водоводно-канализационе мреже и могућност брзе 
интервенције у случају хаварије на мрежи. Препоручује се да се комплетна водоводно-
канализациона мрежа стави у технички ров. 

 При пројектовању саобраћајних површина неопходно обезбедити контролисано и 
ефикасно одвођење површинских вода и спречавање њиховог дужег задржавања на 
површини терена.  

 Лесоидни материјали се могу користити за затрпавање водоводних и канализационих 
траншеа, као и за потребе нивелационог уређења и израду саобраћајница (као "подтло") 
уз адекватне услове уградње и збијања. 

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). 
 
Потенцијал простора 
 
Потенцијал овог простора свакако представља његова локација у оквиру Врачара и 
доступност свих неопходних јавних садржаја у петоминутној пешачкој дистанци. Живот у 
мирним улицама, а у близини атрактвних садржаја (трговачки карактер Булевара краља 
Александра, Каленић пијаца и сл.) и опремљеност техничком и социјалном инфраструктуром 
(школе, вртићи, дом здравља, административни објекти општине, МУП-а, културни објекти - 
позоришта, спортско рекреативни центар, итд.), кои повезаност са јавним градским 
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саобраћајем, има своје предности. Из тог разлога локација је атрактивна и пожељна за 
становање или комерцијалну делатност.  
 
Посебан квалитет би могло да има унутрашње дрвориште, када се додатно уреди и опреми, 
као кутак за игру деце и рекреацију становништва.  
Ограничење свакако представља недостатак паркинг места, што је и последица 
нереализације подземне гаража унутар блока, планиране по претходном планском 
документу. 
 
6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
Циљ израде Плана је дефинисање јавног интереса, површина јавне и остале намене и 
правила уређења и грађења предметног простора ради подизања стандарда становања. 
Циљ плана је: 

 преиспитивање и дефинисање максималних параметара изградње у блоку,  
 очување проточности унутрашњег дела блока и везе са ободним саобраћајницама, 
 унапређење и уређење постојећих зелених и слободних површина, 
 решавање дефицита у броју паркинг места. 

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

Површине јавне намене: 
 мрежа саобраћајница 
 површине за објекте и комплексе јавних служби  

–  установа културе – Ј9 
– предшколска установа - депаданс – Ј1 

 зелене повшине  
–  зелене и слободне површине у блоку- ЗП4 

 
Површине осталих намена: 
 површине за становање  

–  зона вишепородичног становања у формираним градским блоковима у централној и 
средњој зони града - С5 
–  зона вишепородичног становања у постојећим организованим насељима – отворени 
блок – С9 

 
 површине за мешовите градске центре  

– зона мешовитих градских центара у зони више спратности – М4 
 површине за комерцијалне садржаје  

– зона пратећих комерцијалних садржаја – К4 
 

Предложене планиране намене површина приказане су на графичком прилогу бр. 3: „Предлог 
планиране намене површина“ Р 1 : 1000. 
 
7.1.1.  Површине јавне намене 
  
Планирана мрежа саобраћајница  
 
Концепт уличне мреже заснива се на Плану генералне регулације грађевинског подручја 
седишта јединице локалне самоуправе - град Београд („Службени лист града Београда“, број 
20/16, 97/16). У функционално рангираној уличној мрежи Милешевска улица остаје у рангу 
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улице другог реда. Остале саобраћајнице унутар предметног плана су део секундарне уличне 
мреже.  
 
Пешачки саобраћај је планиран по постојећим тротоарима и пешачким стазама унутар 
слободних површина блока. 
 
Ширина регулације и елементи саобраћајног решења биће дефинисани у фази израде Нацрта 
плана, по добијању топографских подлога, геотехничког елабората и након остварене 
сарадње са надлежним институцијама. 
 
Развој јавног градског превоза путника овог простора, планираће се у складу са развојним 
плановима Дирекције за јавни превоз. 
 
За планиране садржаје потребно је обезбедити потребан број паркинг места у складу са 
нормативима из ПГР Београда. 
 
Концептом развоја бициклистичког саобраћаја у граду, бициклистичка стаза је планирана 
Милешевском улицом и даље Крунском улицом ка Калемегдану. Са друге стране стаза се 
даље наставља Жичком и Војислава Илића ка насељима Падина и Браће Јерковић. 
 
У оквиру планиране мреже саобраћајница планирана је и следећа 
инфраструктурна мрежа: 
 

Водоводна мрежа 
Снабдевање водом предметне територије ће се вршити из постојеће примарне водоводне 
мреже уз реконструкцију постојеће мреже у оквиру границе Плана уз укидање постојеће 
пречника мањег од Ø150mm и изградњу нове дистрибутивне мреже пречника не мањег од 
Ø150mm  уз формирање прстенастог система водоснабдевања са свом потребном арматуром.  
 

Канализациона мрежа 
Потребно је реконструисати постојећу канализацију у Милешевској улици на минималан 
пречник Ø300mm са ослонцем на постојеће реципијенте.  
 

Електроенергетска мрежа  
Напајање потрошача остаје са постојећих ТС 10/0.4 kV.  
 

Телекомуникациона мрежа  
У циљу преласка на нове технологије, приступну тк мрежу реализовати коришћењем 
оптичких тк каблова са монтажом одговарајуће активне и пасивне тк опреме у постојећим 
објектима. Оптичке тк каблове полагати кроз постоећу тк канализацију. 

 
Топловодна мрежа  

У складу са планираним капацитетима који ће се дати у фази израде нацрта Плана , могуће је 
извршити комплетну топлификацију предметног простора изградњом топловодних 
прикључака одговарајуће пропусне моћи. 
 
Планрана мрежа и капацитети инфраструктуре биће детаљно дефинисани у Нацрту Плана, у 
сарадњи са надлежним институцијама. 
 
Планиране површине за објекте и комплексе јавних служби  
 
Планирана установа културе –Ј9 
 
У граници предметног плана као објекат јавних сужби, планирана је установа културе – Ј9 - 
позориште „Пуж“, које заједно са осталим установама културе у целини  II,  представља 
језгро активности везаних за културу и креативну едукацију. 
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Према ПГР Београда за изградњу нових установа културе дефинисани су следећи нормативи, 
услови и правила грађења: 
 

Типологија изградње слободностојећи објекат 

Максимални индекс изграђености 1.5 

Максимални индекс заузетости 50% 

Максимална кота венца  15m* 
* Специфичне намене објеката условљавају веће спратне висине од стандардних (галерије, сале, атељеи, и др.). 
 

Максимална спратност објеката културе је П+2. Волумен, спратност и припадајуће земљиште 
су диктирани просторно програмским факторима у друштвеним окружењима и потребама. 
 
За објекат културе планирати на парцели најмање 30% зелених површина у директном 
контакту са тлом.  
 
При димензионисању укупних потреба за паркирањем у комплексима позоришта, биоскопа, 
полифункционалних културних дворана и сл., треба обезбедити према нормативу датом у 
поглављу 3.1.1 Правила грађења саобраћајне мреже. Површине стационарног саобраћаја 
решавати на сопственој парцели или на за то наменски резервисаним површинама у 
суседним блоковима. 
 
За сваки  новопланирани објекат неопходно је  извести детаљна геолошка истраживања која  
ће тачно дефинисати  дубину и начин  фундирања објекта као  и  коту уређења терена. Како  
на  овом простору  постоје  хидрогеотермалне  воде  треба размотрити могућност коришћења 
овог вида обновљиве енергије.    
 
Према минималном степену опремљености комуналном инфраструктуром, објекти морају 
имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију и 
телекомуникациону мрежу, и  топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни 
извор енергије. 
 
Имајући у виду да је на предметној локацији већ изграђен објекат у функцији културе, са 
пратећим објектима, који својим параметрима не угрожавају објекте у окружењу, задржавају 
се капацитети постојећих објеката на парцели, на којима је могућа реконструкција у оквиру 
габарита и волумена, а уколико се ради замена постојећих објеката, нови објекат културе 
пројектовати у складу са планираним нормативима ПГР Београда. 
 
Планирана предшколска установа - депанданс – Ј1 
 
Имајући у виду смернице ПГР Београда, којима је евидентиран недостатак предшколских 
установа у целини II, у предметном блоку је планиран депанданс дечије установе. 
 
Према ПГР Београда, величина, односно капацитет објеката предшколских установа је 
ограничен на 270 корисника. У циљу боље опслужености насеља, а до изградње наменских 
објеката, предлажу се депанданси ДУ (групе до 80 деце) са обезбеђеном слободном 
површином од 8,00m2/детету у блиском окружењу, у оквиру стамбених блокова и других 
одговарајућих зелених површина блокова. 
 
У том смислу планирана је реконструкција постојећег објекта у Улици Томаша Јежа бр. 14 и 
пренамена у депанданс предшколске установе, капацитета до 80 деце, који ће користити 
јавне зелене и слободне површине у блоку.  
 
Максимална дозвољена спратност објекта депанданса је П+2, с тим што на другом спрату 
није дозвољен смештај јаслених и вртићких група, односно боравак деце, већ само пратеће и 
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помоћне просторије, као што су просторије управе, здравствене неге, кабинети педагога, 
психолога, и сл. Површина објекта је 6,5-7,5m2 / по детету. 
 
Планирани објекти и комплекси јавних служби у окружењу 
Објекти и комплекси јавних служби као што су предшколске установе, основне школе и  
установе примарне здравствене заштите, представљају неопходну социјалну инфраструктуру, 
која се налази на петоминутној пешачкој дистанци, како је то приказано на графичком 
прилогу „Анализа доступности и повезаности планиране мреже јавних простора“, који је 
саставни део документације плана. 
 
У односу на планирани број нових становника (60), односно 6 деце школског узраста, на 
подручју плана није потребно обезбедити нову основну школу и установу примарне 
здравствене заштите, а нови становници, потребе за наведеном социјалном инфраструктуром 
решаваће у следећим објектима: 
 

 ОШ „Јован Миодраговић'', на углу Милешевске и ул. Војводе Драгомира 1, капацитета 
око 1045 ученика (40 одељења), на пешачкој дистанци од око 180 m и 

 Дом здравља “Врачар“, Бојанска 16, објекат ппримарне здравствене заштите на 
пешачкој дистанци од око 600 m. 

 
Планиране зелене површине  
 
Зелене површине су планиране као зелене и слободне површине у блоку- ЗП4. 
 
Имајући у виду специфичан карактер зелених и слободних површине унутар блока, који је по 
свом карактеру комбинација компактног и отвореног типа, могу се применити смернице и 
правила ПГР Београда за зелене површине у постојећим организованим стамбеним насељима 
– отворени блок. 

У оквиру планираних зелених и слободних површина блока дозвољени су радови који се 
сматрају радовима редовног одржавања (у складу са Одлуком о уређивању и одржавању 
паркова, зелених и рекреационих површина („Службени лист града Београда“, бр. 23/2005 и 
29/07).  

Изузетно, за потребе становника блока дозвољена је изградња инфраструктурних објеката и 
гаража.  

Приликом реконструкције зелених површина обавезно је: 

 сачувати зелену површину у постојећим границама;  

 уклонити привремене објекте; 

 реконструкцију извршити у стилу у којем  је зелена површина подигнута, односно у стилу у 
коме је грађен стамбени блок; 

 обезбедити минимално 70% површине под вегетацијом (озелењено) у директном контакту 
са тлом (без подземних објеката и/или подземних етажа), док осталих максимално 30% 
може бити под стазама, платоима, дечијим игралиштима, отвореним тереним и изузетно 
отвореним паркинзима; 

 простор примарно прилагодити одмору, игри и рекреацији становника; 

 садржаје за све старосне групе тематски концентрисане (миран одмор, игра, дечије 
игралиште, спортски терени и др.);  

 задржати и подмладити постојећу вегетацију; 

 користити аутохтоне врсте прилагодљиве на климатске и педолошке услове; 

 да вегетација поред естетске, има изражену и социјалну, заштитну, здравствену и 
рекреациону функцију; 
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 користити репрезентативне и школоване саднице високе дрвенасте вегетације 
(листопадна и четинарска), лисно декоративне и цветне форме листопадног и зимзеленог 
жбуња и сезонско цвеће;  

 учешће лишћарских врста треба да је доминантно у односу на осталу вегетацију (жбунасте 
врсте, пузавице, цвеће); 

 планирати стазе за шетање, просторе за одмор, дечја игралишта, отворене спортске 
терене, травњаке за игру и одмор; 

 планирати вртно-архитектонске елементе (степенице, стазе, ограде, водене елементе, 
мобилијар и др.);  

 засторе на дечијим игралиштима и спортским теренима од савремених материјала, а 
справе за игру деце у складу са стандардима ЕУ; 

 стандардну инфраструктуру и систем за наводњавање; 

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

Паркинг просторе застрти растер елементима (полупорозни застор) и засенити дрворедним 
садницама (1 стабло на 2 паркинг места). 

 
7.1.2. Површине осталих намена 
 
Имајући у виду специфичан задатак израде предметног плана, односно задржавање 
постојеће зелене и слободне површине унутар блока, у циљу њеног очувања, спречавања 
даљег уситњавања и одржавања, како би се створио плански основ за формирање 
грађевинске парцеле намењене јавним зеленим површинама, површине осталих намена у 
блоку, дефинисане овим Планом као становање, мешовити градски центри и комерцијални 
садржаји, одступају од оријентационих и усмеравајућих параметара ПГР Београда, којима се 
дефинише индекс заузетости и проценат зелених површина на грађевинској парцели. 
 
Наведена одступања су у складу правилима и смерницама ПГР Београда, с обзиром да се, у 
складу са табелом „Компатибилност намена“ (приложена у документацији плана), намена 
јавне зелене површине може планирати кроз даљу планску разраду и у свим другим 
наменама.  
 
Такође,  према смерницама за спровођење ПГР Београда, уколико се на подручју које се 
спроводи непосредном применом правила плана генералне регулације (укључујући и 
елементе детаљне разраде) ради план детаљне регулације, примењују се све одредбе из 
поглавља 2. Подручја за која је обавезна израда планова детаљне регулације, у којима је 
наведено следеће: „План детаљне регулације израђује се у складу са Планом генералне 
регулације дефинисаном: наменом површина, зонама са истим правилима грађења, 
површинама јавне намене, примарном мрежом саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 
Намена површина је дата као информација о претежној намени и просторном размештају, уз 
могућност примене правила компатибилности датих у табели у поглављу 5.1. 
Приликом израде планова детаљне регулације, ови показатељи су за парцеле оријентациони 
и усмеравајући, па се показатељи на нивоу појединачне парцеле могу повећати или смањити 
тако да на нивоу блока просечне вредности остану у оквиру вредности датих за планиране 
намене овог Плана.“ 
 
Анализом дефинисаних предложених параметара за планиране намене у блоку, проценат 
зелених површина на нивоу блока је минимално 43% (јавне зелене површине 3910 m2 и 
зелене површине на парцели јавне намене 928 m2, што укупно износи 4838 m2), што је у 
оквиру просечних вредности за планиране претежне намене у блоку, чија је укупна површина 
11358 m2. 
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Планиране површине за становање 
 
Планиране површине за становање у складу са типологијом становања из ПГР Београда 
припадају следећим зонама: 

 

 зона вишепородичног становања у формираним градским блоковима у централној и 
средњој зони града - С5 и 

 зона вишепородичног становања у постојећим организованим насељима – отворени блок 
– С9. 

 
Површина планирана за становање, у оквиру границе Плана, износи око 0,25ha. У оквиру 

становања може бити заступљена компатибилна намена - комерцијални садржаји. Удео 

компатибилне намене у основној планираној намени као и дефинисање прецизних 

урбанистичких параметара биће предмет нацрта Плана. 

 

Планирани урбанистичи параметри у зони С5 - зона вишепородичног становања у 

формираним градским блоковима у централној и средњој зони града: 

 индекс заузетости („З“) на парцели који је ПГР Београда дефинисан до 60%,  је у овом 
блоку изузетно до 100%, имајући у виду да су слободне површине пацеле дефинисане 
као јавне зелене и слободне површине у блоку;  

 индекс изграђености („И“) на парцели је до 3.5  (индекс изграђености угаоних објеката 
може бити увећан до 15%). 

 
Максимална висина објеката (у односу на ширину улице): 
 1.5 ширина улице; 
 уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, меродавно је растојање између 

грађевинских линија; 
 максимална висина венца нових објекта, у односу на регулациону ширину улице Томаша 

Јежа (која износи 10.0m), је 15.0m, (максимална висина слемена објекта је 18.5m) што 
дефинише оријентациону планирану спратност до П+4. Постојећи објекти, чији је венац 
већи од планираног, задржавају се уз могућност реконтрукције у оквиру габарита и 
волумена постојећег објекта. 

 
Слободне и зелене површине, дефинисане ПГР Београда као мин. 40%, припадају јавној 
зеленој и слободној површини у блоку, односно на појединачној грађевинској парцели нема 
услова за слободне и зелене површине. 
 
Планирани урбанистичи параметри у зони С9 -  зона вишепородичног становања у 

постојећим организованим насељима – отворени блок: 

 постојећа организација простора са више објеката на једној грађевинској парцели  или 
грађевинском комплексу се задржава; 

 индекс заузетости („З“) на парцели је 100%, имајући у виду да су слободне површине 
пацеле дефинисане као јавне зелене и слободне површине у блоку;  

 задржава се постојећа спратност објеката П+8 
 грађевински комплекс  организованог стамбеног насеља се формира од више међусобно 

повезаних самосталних функционалних целина (скуп катастарских парцеле, које могу 
имати различиту намену) и обухватају простор испод постојећих стамбених и пословних 
објеката, и катастарске парцеле (једне или више) површина између објеката, на којима 
се налазе слободне зелене, поплочане и саобраћајне површине (саобраћајнице и 
паркинзи), као и уређена дечија и спортска игралишта у функцији становања. 
Катастарске парцеле, које су у функцији заједничких пратећих садржаја су у јавном 
коришћењу.  
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Дефинисање прецизних урбанистичких параметара у наведеним зонама биће предмет нацрта 
Плана. 
 
Планиране површине за мешовите градске центре 
 
Планиране површине за мешовите градске центре, у складу са типологијом мешовитих 
градских центара из ПГР Београда, припадају зони мешовитих градских центара у зони више 
спратности - М4. 
 
Површина планирана за мешовите градске центре,  у оквиру границе Плана, износи око 
0,21ha.  
 
Мешовити градски центри подразумевају комбинацију комерцијалних садржаја са становањем 
у односу становање : пословање 0 - 80% : 20% - 100%. 
 
Планирани урбанистички параметри у зони зони мешовитих градских центара у зони више 
спратности - М4: 

 индекс заузетости („З“) на парцели, који је ПГР Београда дефинисан до 60%,  је у 
овом блоку изузетно до 100%, имајући у виду да су слободне површине пацеле 
дефинисане као јавне зелене и слободне површине у блоку;  

 индекс изграђености („И“) на парцели је до 3.5 (индекс изграђености угаоних објеката 
може бити увећан до 15%). 
 

Максимална висина објеката (у односу на ширину улице): 

 1.5 ширина улице; 
 уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, меродавно је растојање 

између грађевинских линија; 

 максимална висина венца објекта је 24.0 (максимална висина слемена објекта је  
27.5m), што дефинише оријентациону планирану спратност од макс. П+6+Пк/Пс. 
 

Слободне и зелене површине, дефинисане ПГР Београда као мин. 40%, припадају јавној 
зеленој и слободној површини у блоку, односно на појединачној грађевинској парцели нема 
услова за слободне и зелене површине. 
 
Дефинисање прецизних урбанистичких параметара биће предмет нацрта Плана. 
 
 
Планиране површине за комерцијалне садржаје 
 
Планиране површине за комерцијалне садржаје, у складу са типологијом комерцијалних 
садржаја из ПГР Београда, припадају зони пратећих комерцијалних садржаја - К4. 
 
Површина планирана за комерцијалне садржаје, у оквиру границе Плана, износи око 0,08ha. 
 
Пратећи комерцијални садржаји подразумевају комбинацију комерцијалних садржаја са свим 
планираним наменама ПГР Београда, осим са становањем, мешовитим градским центрима и 
привредним зонама и привредним парковима, у односу комерцијални садржаји : 
компатибилни садржаји мин. 80% : макс. 20%. 
 
Планирани урбанистички параметри у зони зони пратећих комерцијалних садржаја - К4: 

 индекс заузетости („З“) на парцели је  до 80% који је ПГР Београда дефинисан до 
80%,  је у овом блоку изузетно до 100%, имајући у виду да су слободне површине 
пацеле дефинисане као јавне зелене и слободне површине у блоку; 

 индекс изграђености („И“) на парцели је до 2.0  
 
 



18 

 

Максимална висина објеката: 
 12.0 m (максимална висина слемена објекта је 16.0 m), што дефинише оријентациону 

планирану спратност П+2. 
 

Слободне и зелене површине, дефинисане ПГР Београда као мин. 20%, припадају јавној 
зеленој и слободној површини у блоку, односно на појединачној грађевинској парцели нема 
услова за слободне и зелене површине. 
 
Дефинисање прецизних урбанистичких параметара биће предмет нацрта Плана. 
 
Коначна подела на зоне биће дефинисана кроз израду нацрта Плана. 
 
 
7.2. Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране БРГП 
 
 
 
Табела биланса предложених намена површина (оријентационо) 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
постојеће 

(m2) 
% 

планирано 

(m2) 
% 

површине за становање 4697 27 2355 13 

површине за мешовите градске центре - - 2145 12 

површине за комерцијалне садржаје 853 5 853 5 

површине за објекте и комплексе јавних служби 1856 10 2010 11 

зелене површине 3867 22 3910 23 

мрежа саобраћајница 6464 36 6464 36 

УКУПНО 17737 100 17737 100 

 
 
Табела процењене планиране БРГП       

  
ПОСТОЈЕћЕ 

(оријентационо) 
m2 

УКУПНО 
ПЛАНИРАНО 
(пост.+ново) 

(оријентационо) 
m2 

површина плана 17737 17737 

БРГП становања 21000 16130 

БРГП мешовитог градског центра - 5500 

БРГП комерцијалних  садржаја 1500 1500 

БРГП објеката и комплекса јавних служби  1900 2370 

БРГП укупно 24400 25500 

бр. станова 240 260 

бр. становника 560 620 

број запослених 30 35 

 
 
 
Табела процењених укупних капацитета инфраструктуре 

апроксимативна једновремена снага Pj = 400  kW 

планирани вид грејања даљинско грејање 

број телефонских прикључака 100 

средња дневна потрошња воде Q ср.дн. = 1.8l/s 
Q пожарни = 10l/s 
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Табела предложених основних урбанистичких параметара и параметара ПГР-а Београда. 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

Намена Зона 

 "З"                                      
индекс 

заузетости 
парцеле 

"С"  макс.  
спратност / 
"Н"  макс. 

висина 

мин. % 
зелених  

површина 

"И"                                     
макс.  

индекс 
изграђеност
и парцеле 

 

"З"                                      
макс. 

индекс 
заузетости 
парцеле 

"С"  макс.  
спратност 

мин. % 
зелених  

површина 

Површине за 
становање 

С5 100 % П+4 0 % 3.5 60 % П+6+Пк/
Пс 

40 % 

Површине за 
становање 

С9 100 % П+8  0 % према 

постојећем 

стању* 

према 

постојећем 

стању* 

према 

постојећем 

стању* 

према 

постојећем 

стању* 

Површине за 
мешовите градске 
центре 

М4 100 % П+6 0 % 5.0 60 % П+8+Пк/
Пс  

40 % 

Површине за 
комерцијалне 
садржаје 

К4 100 % П+2 0 % 2.0 80 % П+2 20 % 

Површине за објекте 
и комплексе јавних 
служби 

Ј9 50 % П+2 50 % 1.5 50 % П+2 50 % 

Површине за објекте 
и комплексе јавних 
служби 

Ј1 100 % П+2 0 % 6,5-7,5 m2/ 
по детету. 

- П+1, 
изузетно 
П+2 

слободне 
површине 
блока 

* Није дозвољена изградња нових објеката осим ако се то планира планом детаљне регулације (у складу са правилима за даљу планску разраду)* 
или је већ планирано преиспитаним плановима детаљније разраде усвојених по претходним Законима, а није реализовано. 

 

 
Параметри - индекс заузетости и проценат зелених површина за планиране намене у блоку, 
предложени за грађевинске парцеле, одступају од оријентационих и усмеравајућих 
параметара ПГР Београда, којима се дефинише индекс заузетости и проценат зелених 
површина на грађевинској парцели, али су наведени патраметри у оквиру просечних 
вредности за планиране претежне намене у блоку (оријентациони индекс заузетости 57% и 
проценат зелених површина 43%).  
 
У фази израде 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: 

- повећање амбијенталних вредности и стандарда становања; 
- уређење јавних зелених поврина, дефинисање садржаја у унутрашњости блока и 

опремање адекватним урбаним мобилијаром;   
- решавање дефицита у броју паркинг места и 
- заокруживање просторно-функционалне и обликовне трансформације блока. 
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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: 1000 
3. ПРЕДЛОГ ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА    Р 1: 1000 
 

III ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 

 
1. Одлука о изради Плана детаљне регулације подручја између улица: Милешевске, 

Томаша Јежа, Пожаревачке и Радослава Грујића, градска општина Врачар („Службени 
лист града Београда“, бр. 36/17) 

2. Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана 
детаљне регулације подручја између улица: Милешевске, Томаша Јежа, Пожаревачке 
и Радослава Грујића, градска општина Врачар („Службени лист града Београда“, бр. 
32/17). 

3. Извод из ПГР грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град 
Београд (целине I – XIX) 

4. Подаци о постојећој планској документацији 
5. Програмски задатак Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
6. Иницијативе  
7. Анализа доступности и повезаности планиране мреже јавних простора 

 
 
 


