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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВА 110KV 
РАДИ ПРИКЉУЧЕЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У 
ВИНЧИ НА МРЕЖУ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА, ЗВЕЗДАРА И 

ГРОЦКА 
 

 
- Елаборат за рани јавни увид – 

 
 

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 
1. УВОД 
 
Изради Плана детаљне регулације за изградњу водова 110kV ради прикључења постројења 
за управљање отпадом у Винчи на мрежу, градске општине Палилула, Звездара и Гроцка 
 (у даљем тексту: План) приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације 
за изградњу водова 110kV ради прикључења постројења за управљање отпадом у Винчи на 
мрежу, градске општине Палилула, Звездара и Гроцка ("Службени лист града Београда", бр. 
88/18) (у даљем тексту: Одлука) коју је Скупштина града Београда донела на седници 
одржаној 25. Септембра 2018 године, а на иницијативу Секретаријата за животну средину, 
управе града Београда. 
 
2. ОБУХВАТ ПЛАНА 
 
У складу са Одлуком обухваћен је део територије градске општине Палилула, Звездара и 
Гроцка. Површина обухваћена Планом детаљне регулације износи око 28 ha.  
Коначна граница утврдиће се у фази израде и верификације Нацрта плана. 
 
За израду елабората за рани јавни увид коришћен је 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 са границом 
обухвата“ на орто-фото снимку'' Р 1: 20000. 
 
3. ПЛАНСКЕ УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 
 
Плански основ за израду Плана садржан је у Генералном урбанистичком плану Београда 
(„Службени лист града Београдаʺ бр. 11/16) (у даљем тексту: ГУП Београда), 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) (у 
даљем тексту: ПГР Београда) као и у Плану генералне регулације грађевинског подручја 
седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целина XX), општине Гроцка, 
Палилула, Звездара и Вождовац – (насеља Калуђерица, Лештане, Болеч, Винча и Ритопек) 
("Службени лист града Београда", бр. 66/17). 
 
Према ГУП-у Београда подручје у граници предметног Плана налази се у целинама IV 
(Сланци, Велико село), XVIII (Миријево, Мали Мокри Луг, Велики Мокри Луг) и XX (Гроцка), у 
површинама намењеним за:  
 
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ: 

 
- јавне службе, 
- шуме и шумско земљиште, 
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- комуналне површине, 
- инфраструктурне површине 

 
ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА: 

- остале зелене површине, 
- пољопривредне површине. 

 
 

  
Извод из графичког прилога План намена површина 

 
 
Према ПГР-у Београда предметна локација се налази у оквиру целина XVIII и XX, у 
површинама намењеним за: 
 
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ: 
 

- мрежу саобраћајница, 
- површине за објекте и комплексе јавних служби, 
- површине за инфраструктурне објекте и комплексе, 

 
ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА: 
 

- остале зелене површине. 
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Извод из графичког прилога ПГР-а Београда - "Планиранa намена површина" – Целина XVIII 

 

 

 

 
Извод из графичког прилога ПГР-а Београда - "Планиранa намена површина" – Целина XX 
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4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 
4.1. Постојећа планска документација 

 
Планови и делови планова обухваћени границом Плана: 
 
У граници предметног подручја налазе се планови детаљне разраде: 

 План детаљне регулације спољне магистралне тангенте (СМТ) - I фаза од Панчевачког 
пута (стационажа км 0+000) до приступног пута за трафо-станицу(стационажа км 
6+650), са мостом преко Дунава и локацијом трафо-станице "Београд 20" (''Службени 
лист града Београда'' бр. 24/13 );  

 План детаљне регулације санитарне депоније "Винча", градска општина Гроцка 
(''Службени лист града Београда'' бр. 17/15, 86/18); 

 Детаљни урбанистички план за изградњу надземних водова 400 kV од ТС 400/220 kV 
„Београд 8“ до границе ДУП-а парк шуме Звездара и изградњу надземних водова 110 
kV од постојећег надземног вода до границе ДУП-а парк шуме Звездара, општине 
Звездара и Гроцка (''Службени лист града Београда'' бр. 28/87 ). 

 
Предметним Планом се наведени планови само допуњују. 
 
Остала урбанистичка документација од утицаја на предметни простор: 
 
У граници предметног подручја донете су Одлуке о изради планова: 
 

 Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу топловодне мреже од 
санитарне депоније у Винчи до топлана "Коњарник" и "Миријево", градске општине 
Гроцка и Звездара, (''Службени лист града Београда'' бр.114/16); 

 Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање 
отпадних вода ППОВ "Велико село" - I фаза, градска општина Палилула, (''Службени 
лист града Београда'' бр. 36/15); 

 Одлука о изради плана детаљне регулације дела подручја источно од спољне 
магистралне тангенте (СМТ-а), градске општине Звездара и Палилула, (''Службени лист 
града Београда'' бр. 77/16). 

 Одлука о изради плана детаљне регулације стамбеног насеља уз гробље Лешће, 
градске општине Палилула и Звездара, (''Службени лист града Београда'' бр. 76/16). 
 

Са предметним Планом се наведени планови, у зависности од динамике доношења, 
усклађују. 
Наведени планови својим саобраћајним решењем могу утицати на предметни План, што ће 
се утврдити током израде Нацрта плана. 
 
Границе наведених важећих урбанистичких планова и донетих Одлука су саставни део 
документације овог Елабората. 
 
4.2. Постојеће коришћење земљишта 
 
Површине јавних намена су:  

 површине за инфраструктурне објекте и комплексе, 
 зелене површине, 
 комуналне површине, 
 мрежа саобраћајница, 

 
Површине осталих намена су:  

 пољопривредне површине, 
 остале зелене површине. 
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Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр.2: "Постојеће 
коришћење земљишта" Р 1: 2500. 
 
4.3. Постојеће саобраћајне површине  
 
Граница Плана се пружа од постојеће трафо станице 400/110 kV “Београд 20“, која се налази 
око 500m јужно од гробља „Лешће“ (од продужетка Улице Лазара Трифуновића) до 
постојећег приступног пута који повезује ДС „Винча“ са Смедеревским путем. У постојећем 
стању, граница Плана не пресеца примарну уличну мрежу. 
 
Улицама у обухвату Плана не саобраћају линије јавног превоза путника. 
 
4.4. Постојеће површине за инфраструктурне објекте и комплексе  
 
Водоводна мрежа и објекти 
 
Простор обухваћен границом Плана се налази на територији градских општина Палилула, 
Звездара и Гроцка и припада другој и трећој висинској зони водоснабдевања града 
Београда.  
 
У оквиру граница плана није изграђена водоводна мрежа. 
 
Канализациона мрежа и објекти 
 
Према Генералном решењу београдске канализације територија у оквиру границе Плана 
припада Централном канализационом систему и Болечком канализационом систему на којој 
је планиран сепарациони систем каналисања.  
На предметној територији није изграђена канализациона мрежа. 
 
Електроенергетска мрежа и објекти 
 
У граници предметног плана налази се надземна деоница подземно – надземног вода 35 kV 
бр. 337, ТС "Београд 1" - ТС "Винча Институт". 
За потребе напајања постојећих потрошача електричном енергијом изграђен је мањи број 
електроенергетских водова 10 kV и 1 kV, мањим делом подземно и већим делом надземно. 
 
Телекомуникациона мрежа и објекти 
 
На предметном подручју нема телекомуникационе мреже и објеката. 
 
Топловодна мрежа и објекти 
 
На предметном подручју нема топловодне мреже и објеката. 
 
Гасоводна мрежа и постројења 
 
На предметном подручју нема гасоводне мреже и објеката. 
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4.5. Стање животне средине 
 
На планском подручју и у непосредној близини није успостављен редован мониторинг 
квалитета ваздуха, земљишта и нивоа буке које обавља град Београд. Из овог разлога о 
стању животне средине на овом простору може се говорити само на основу анализе начина 
коришћења земљишта и података са сличних локалитета. 

У постојећем стању траса далековода највећим делом пролази кроз пољопривредне и зелене 
површине. Пољопривредно земљиште је претежно II и мањим делом III бонитетне класе. 
Ради се о земљиштима високе природне плодности која се користе за интензивно гајење 
агрикултура. Досадашњи начин, као и планирани, не искључује трајно коришћење 
земљишта из примарне пољопривредне производње.   

Једина циљана мерења вршена у граници Плана реализована су за потребе израде Плана 
детаљне регулације санитарне депоније „Винча“, ГО Гроцка (Сл.лист града Београда, бр 
17/15). Мерена је концентрација амонијака, водоник сулфида, укупних суспендованих 
честица и укупних таложних, растворних и нерастворних материја у ваздуху. Концентрације 
укупних суспендованих честица прекорачивала је вредности прописане наведеном Уредбом 
о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС", бр.11/10, 75/10 
и 63/13) на мерном месту које је непосредно уз саобраћајницу којом се довози отпад, док су 
концентрације осталих параметара биле у границама прописаним важећом регулативом.  

С обзиром начин коришћења предметног простора, може се закључити да је квалитет 
ваздуха релативно добар, као и да у граници Плана и ближем окружењу нема извора буке. 
На квалитет земљишта и подземних вода одређени утицај може имати примена 
агротехничких мера. 

За предметни план донето је Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на 
животну средину, IX-03 бр. 350.14-44/18 од 24.09.2018. године. 
 
 
4.6. Инжењерскогеолошки услови 
 
Истражни простор представља геоморфолошки комплекс обликован под утицајем већег 
броја смењених и активних морфолошких процеса. Данашњи изглед терена наслеђен је од 
некадашњег иницијалног преквартарног рељефа. Главну морфолошку дефиницију терен је 
задобио у квартару, узајамним деловањем падинских процеса - делувијалног и колувијалног, 
чија је активност и данас присутна.  
У граници ПДР-а приповршинске, а уједно и хипсометријски највише делове терена, 
покривају релативно танке квартарне лесолике наслаге, односно наслаге претежно 
прашинастог до мало песковито-глиновитог састава. Остале падинске делове терена у 
приповршинској зони изграђују делувијалне и делувијално-пролувијалне наслаге песковито-
прашинасто-глиновитог састава. Основу терена чине лапоровито-песковите наслаге сармата. 
Разуђеност морфологије трена, хетерогеност литолошког састава, као и стање 
распaднутости стенских маса проузроковало је формирање веома сложеног режима 
подземних вода.  
Геолошки састав и склоп, инжењерскогеолошке и хидрогеолошке одлике стенских маса са 
једне, и удружено деловање ерозионих процеса са друге стране, погодовали су интензивном 
развоју савремених инжењерскогеолошких процеса, пре свега процеса клижења. На 
предметном простору се налазe активнa клизиштa (катастарскe ознакe БГ 15.1.1 и 16.3.1), 
као и умирена клизишта и условно стабилне падине (потенцијална клизишта).  
 
Према инжењерскогеолошкој рејонизацији дефинисаној за потребе ПГР-а Београда 
истражни простор припада Региону А који обухвата побрђа између Саве и Дунава, односно 
инжењерскогеолошким рејонима IIА2, IIIА4 и IVA5.  
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РЕЈОН IIА2 – условно повољан терен за урбанизацију. Инжењерскогеолошка својства ових 
терена условљавају извесна ограничења при урбанизацији простора. Овај рејон обухвата 
терене нагиба 5-10о, локално и вертикалне, терене са нивоом подземне воде мањим 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 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'' бр. 
101/15). Посебну пажњу обратити на делове терена који су угрожени активним клизањем. 
 
 
5. ЗАШТИТА И ПОТЕНЦИЈАЛИ ПРОСТОРА И ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА ИЗГРАДЊЕ 

Узимајући у обзир негативни утицај електромагнетног поља далековода на здравље људи 
и околину, заштитни појас за надземне електроенергетске водове износи:  

Називни напон далековода [кV] 35 110 220 400 

Ширина заштитног појаса 
(са обе стране вода од крајњег  

фазног проводника) [m] 
15 25 30 30 

У заштитном појасу далековода није дозвољена изградња објеката предвиђених за дужи 
боравак људи. У овој зони је могуће планирати намене попут паркинг простора, остава, 
магацина и сл. 

 

6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
Циљ израде Плана је дефинисање јавног интереса и правила уређења простора, стварање 
планских могућности и обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре за постојећу и 
планирану изградњу.   
 
 
7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 
 
Повод за израду Плана је повезивање комплекса санитарне депоније „Винча“ на преносни 
систем А.Д. „Електромрежа Србије“ Београд, како би се створила могућност испоручивања 
електричне енергије произведене у когенеративним постројењима за производњу 
електричне и топлотне енергије (термоелектрана-топлана на депонијски отпад и 
термоелектрана-топлана на депонијски гас). 

Предмет Плана представља изградња мешовитог (састоји се од надземне и подземне 
деонице) електроенергетског вода 110 kV од прикључног постројења 110 kV, у оквиру 
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термоелектране-топлане на депонијски отпад, до разводног постројења 110 kV у ТС 400/110 
„Београд 20“ (укупне дужине око 5 km). 

Процес избора трасе мешовитог вода је врло сложена активност, где је потребно 
задовољити техничке, технолошке и сигурносне аспекте, али и еколошке и економске 
параметре. Ради се о неопходним објектима који својим визуелно естетским 
карактеристикама не могу потпуно адекватно да се уклопе у амбијенталне вредности 
простора. Основни принцип у избору трасе је избегавање насељених простора, колико год је 
то технички могуће.  
У фази израде елабората за рани јавни увид, према расположивим подацима, у обухвату 
Плана тј. коридору планираног мешовитог вода нема идентификованих објеката.  

Због немогућности проналажења „прелаза“ надземног вода на делу планиране препумпне 
станице, предметни вод се планира као мешовити вод.  
Надземни део вода иде од ТС „Београд 20“ ка југу дуж коридора, односно паралелно са 
постојећим надземним водом 400 kV, бр. 451/2 (веза ТС 400/110/10 kV „Београд 20“ са ТС 
400/220/110 kV „Панчево 2“), затим се усмерава источно ка санитарној депонији „Винча“ 
(укупне дужине око 4,7 km). Прелазак надземног вода у подземни вод планира се на 
погодном месту непосредно испред препумпне станице за санитарну депонију „Винча“. Од 
кабловског силаза вод се планира паралелно са постојећом приступном саобраћајницом за 
санитарну депонију „Винча“, Улица Београдска (укупне дужине око 0,3 km). 
 
Планирани вод је целом својом дужином вођен изнад равничарског терена, преко 
пољопривредног земљишта као и зеленила на осталом земљишту, са великим бројем 
пољских путева. 

Заштитни појас за надземне водове 110 kV износи 25 m, са обе стране вода од крајњег 
фазног проводника.  
Заштитни појас за подземне водове 110 kV износи 2 m, са обе стране вода од ивице 
армирано-бетонског канала. 

Основни елементи техничког решења планираног мешовитог вода 110 kV су: 

 Проводници: један проводник по фази, 3 x Al/Č пресека 240/40 mm2, са пратећом 
опремом, у складу са очекиваним енергетским и радним условима; 

 Кабл: три једножилна кабла у облику троугла (тролисна детелина), 3 x XHE 49-A 
пресека 1000 mm2, са пратећом опремом, у складу са очекиваним енергетским и 
радним условима; 

 Изолатори: одговарајућег типа са пратећом опремом, који код приближавања или 
укрштања са другим објектима могу бити електрично и/или механички појачaни;  

 Заштитна ужад: заштитно уже са оптичким влакном (OPGW уже са 48 оптичких 
влакана) и пратећом опремом,  

 Стубови: челично-решеткасти стубови смањених димензија, типа „Буре“, са врхом за 
заштитно уже. Темељи стубова су рашчлањени армирано бетонски или блок 
армирано бетонски. За прелаз надземног вода у подземни користи се стуб са 
помоћним челичним конзолама, радним платформама и затвореним лименим 
регалима. 

Пројектовање, изградња и техничко обезбеђење мешовитог вода спроводе се према 
Правилнику о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова 
називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, 
број 18/92) (у даљем тексту: Правилник), пратећих техничких прописа, норматива и 
препорука А.Д. „Електромрежа Србије“ Београд. 

Услови за примену посебних техничких решења и мера који обезбеђују заштиту непосредног 
окружења, усаглашавање са другим инфраструктурним објектима и инсталацијама утврдиће 
се кроз Нацрт плана, на основу издатих услова и мишљења надлежних јавних и јавно-
комуналних предузећа. Сва градња објеката и инсталација вршиће се у складу са правилима 
грађења која се дефинишу кроз Нацрт плана, а у складу са важећим законским и 
подзаконским актима. 
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Изградња планираног вода, као и спровођење посебних захтева који обезбеђују 
експлоатацију, одржавање и надзор, не условљавају уклањање стамбених, економских и 
помоћних објеката уколико буду на терену идентификовани.  
У обухвату заштитног појаса, изузетно је могућа изградња, реконструкција и инвестиционо 
одржавање других објеката и инсталација. Услове за наведене радове издаје А.Д. 
„Електромрежа Србије“ Београд. Укрштања, приближавања и паралелна вођења вода са 
важнијим објектима и инсталацијама решаваће се у складу са Правилником и издатим 
условима надлежних предузећа, односно власника/корисника конкретног објекта. У случају 
потребе за ближе решавање наведених ситуација, у склопу Пројекта за грађевинску дозволу 
се раде посебни Елаборати на које се обезбеђује сагласност надлежног власника/корисника. 
Елаборати поред техничког решења садрже и прорачун међусобног утицаја у различитим 
режимима и условима рада. Уколико се прописани захтевани/услови не могу испунити, 
инвеститор вода спроводи одговарајуће мере техничке заштите, укључујући и могућност 
измештања локалних инсталација. Извођач радова је у обавези да правовремено обавести 
надлежна предузећа о почетку и трајању радова на постављању вода и, по потреби, 
обезбеди њихов надзор. 
 
7.1. Планирана претежна намена површина 
 
Предложене планиране намене површина су: 
 
Површине јавне намене: 

 површине за објекте и комплексе јавних служби, 
 површине за инфраструктурне објекте и комплексе, 
 зелене површине, 
 комуналне површине, 
 мрежа саобраћајница, 

 
Површине осталих намена: 

 остале зелене површине, 
 пољопривредне површине. 

 
Све површине се налазе испод трасе далековода.  
 
Предложене планиране намене површина приказане су на графичком прилогу бр.3: 
"Предлог планиране намене површина" Р 1 : 2500. 
 
7.2.  Планиране саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом 
 
Планиране јавне саобраћајне површине 
 
Концепт уличне мреже заснива се на ГУП Београда и ПГР Београда. 
 
Према ПГР-у Београда (целина XX), од примарне уличне мреже, у обухвату Плана се налази 
улица – веза ДС „Винча“ са Булеваром краља Александра (Смедеревски пут), у рангу улице 
другог реда. 
 
У обухвату Плана нису планиране трасе линија јавног превоза путника. 
 
Водоводна мрежа и објекти 
 
При паралелном вођењу, као и при укрштању, предметног вода са водоводном мрежом, 
постићи потребна вертикална и хоризонтална одстојања према важећим техничким 
нормативима и стандардима.  
Посебну пажњу обратити на места укрштања и уколико је потребно предвидети 
одговарајуће мере заштите постојећих инсталација водовода.  
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При изградњи предметног вода обезбедити постојеће водоводне инсталације од оштећења и 
омогућити њихово нормално функционисање. 
 
Канализациона мрежа и објекти 
 
При укрштању предметног вода са канализационом мрежом, постићи потребна вертикална и 
хоризонтална одстојања, према важећим техничким нормативима и стандардима и при томе 
планирати одговарајуће мере заштите канализационих водова. Такође, при планирању трасе 
предметног вода водити рачуна о објектима канализације-шахтовима, кућним прикључцима, 
сливницима и сливничким везама. Приликом паралелног вођења предметног вода, исти 
поставити тако да буде на прописаној удаљености од канализационе мреже, односно на мин. 
1,0 m.  
При изградњи предметног вода обезбедити постојеће канализационе инсталације од 
оштећења и омогућити њихово нормално функционисање. 
 
Електроенергетска мрежа и објекти 
 
Планирана електроенергетска мрежа 35 kV, 10 kV и 1 kV ће се дефинисати кроз даљу 
сарадњу са "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈОМ" у току израде Нацрта плана.  
 
Телекомуникациона мрежа и објекти 
 
Прикључење планираних телекомуникационих корисника биће дефинисано кроз даљу 
сарадњу са Предузећем за телекомуникације "Телеком Србија" у току израде Нацрта плана.  
 
Топловодна мрежа и објекти 
 
Граница предметног обухвата се укршта са делом планиране трасе магистралног топловода 
пречника 610/880 mm, на деоници топловода од Винче према Миријеву. 

Траса топловода ће бити дефинисана планом у изради: „ПДР за изградњу топловодне мреже 
од санитарне депоније у Винчи до топлана „Коњарник“и „Миријево“, градске општине Гроцка 
и Звездара” (Одлука о изради Плана „Службени лист града Београда“ бр.114/16). 

 
Гасоводна мрежа и постројења 
 
На предметном подручју није планирана гасоводна мрежа. 
 
8. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 
Изменама и допунама планa детаљне регулације санитарне депоније „Винча“, градска 
општина Гроцка („Службени лист града Београда“, бр. 86/2018) планирана је изградња 
когенеративних постројења са комбинованом производњом електричне и топлотне енергије 
која користе гориво из отпада. 

Термоелектрана-топлана на депонијски отпад капацитета је 32 МW електричне енергије коју 
би путем предметног мешовитог вода 110 kV требало да испоручи у преносни систем А.Д. 
„Електромрежа Србије“ Београд. Тиме би се на најефикаснији начин искористио комунални 
отпад као један од највећих енергетских потенцијала обновљивих извора енергије на 
територији града, а самим тим би се постигло: 

 континуално напајање потрошача квалитетном електричном енергијом; 
 повећање стабилности и поузданости у снабдевању електричном енергијом; 
 повећање постојећих капацитета и прикључење нових потрошача на мрежу;  
 побољшање напонских прилика код потрошача; 

 супституција увозних горива домаћим и 
 смањење степена загађивања животне средине. 



11 

 

 
Саставни део Елабората за рани јавни увид су и: 
 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ  

 
1. ШИРА СИТУАЦИЈА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА    Р 1: 20000 
2. ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА  Р 1: 2500 
3. ПРЕДЛОГ ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА Р 1: 2500 
 
 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
01 Одлука о приступању изради Плана  
02 Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину 
03 Извод из ГП Београда 2021  
04 Извод из ПГР Београда     
05 Подаци о постојећој планској документацији 


