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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
ДЕЛА ПОДРУЧЈА УЗ НОВИ АВАЛСКИ ПУТ, 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ 
 

- Елаборат за рани јавни увид – 
 

 

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

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

 на западу делом границом Плана детаљне регулације Новог авалског пута од 
Кумодрашке улице до Кружног пута, градска општина Вождовац (''Службени лист 
града Београда'', број 71/14),  делом границом Плана према Одлуци о изради Плана 
детаљне регулације пподручја Раковица село, градска општина Вождовац („Службени 
лист града Београда“, бр.76/16) и делом спољашње регулације улице 
Земљорадничка, 

 на северозападу и северу границом Плана детаљне регулације потеза уз улицу 
Стражарска коса у Великом мокром лугу, општина Звездара и Вождовац (''Службени 
лист града Београда'', број 31/15),  

 на југу и југозападу границом Регулационог плана деонице Аутопута Е-75 и Е-70 
Добановци- Бубањ поток (''Службени лист града Београда'', број 13/99), са везама 
саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 

 на истоку границом зоне за спровођење путем непосредне примене правила грађења 
– зелене површине која је дефинисана Планом генералне регулације грађевинског 
подручја седишта јединице локалне самоуправе –град Београд (целине I –XIX) 
(''Службени лист града Београда'', број 20/16 и 97/16) и  границом катастарских 
парцела: 52/1, 52/2, 52/3, 54/2, 67, 77 , 1735, 1164/10, 1164/9, 1164/3,  делом 1164/12 
и 1734 К.о. Бели поток и  једним делом дуж катастарске парцеле ( до к.п. 2285) К.о. 
Вождовац.   

 
Површина обухваћена Планом детаљне регулације дела подручја уз Нови авалски пут, 
градска општина Вождовац износи око 144,00 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; 
 копија плана  
 дигитална топографска карта Р 1:5000. 

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

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

- санација неплански формираних блокова (зона С4), 
- зона породичног становања у формираним градским блоковима у периферној зони 

града (зона С2) 
- зона становања у новим комплексима (зона С10) 

 остале зелене површине. 
 



3 

 

 

 

Слика 1. - Извод из ПГР Београда - "Планиранa намена површина" 
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Слика 2. - Извод из ПГР Београда - "Подела на зоне са истим правилима грађења " 
 
Извод из Плана генералне регулацијe je саставни део документације овог Елабората. 
 
4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 
4.1. ПОСТОЈЕЋА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Планови и делови планова обухваћени границом Плана: 
 
Предметно подручје није покривено плановима детаљне разраде. 
 
Остала урбанистичка документација од утицаја на предметни простор: 
 
Важећа планска документација у окружењу: 

 План детаљне регулације новог Авалског пута од Кумодрашке улице до кружног пута, 
градска општина Вождовац (''Службени лист града Београда'', број 71/14,  

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

 Регулациони плана деонице Аутопута Е-75 и Е-70 Добановци- Бубањ поток 
(''Службени лист града Београда'', број 13/99),  
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 Просторни план подручја посебне намене предела изузетних одлика Авала-Космај , 
(''Службенигласник РС'', број 146/14), 

 Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница 
Београд-Ниш (''Службенигласник РС'', број 69/03). 

Границе наведених важећих урбанистичких планова су саставни део документације овог 
Елабората. 
 
4.2. ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА 
 
У постојећем стању издвајају се површине за: 

- становање  
- пољопривредне површине 
- комерцијалне садржаје 
- површине за привредне зоне 
- јавне намене - установа културе (родна кућа војводе Степе Степановића)  
- саобраћајне површине 
- зелене површине 
- шуме 
- водне површине – изворишна зона Раковичког потока 
- инфраструктурне објекте и комплексе. 

 
Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр. 2: „Постојеће 
коришћење земљишта“ Р 1: 2500. 
 
Површине за становање 
 
Становање у оквиру границе Плана заузима око 58.83ha.  
Постојећи изграђени објекти су породичне куће, које су се формирале у процесу спонтаног 
насељавања предметне територије, интензивним претварањем неизграђеног земљишта у 
грађевинско земљиште, без одговарајућег:  

 правног основа;  
 планског усмерења;  
 инфраструктурне опремљености.  
 
Број изграђених породичних кућа је 484, укупне  БРГП око 38 720m2:  

 на парцелама површине око 5-8 ари и много већим (15 –25 ари),  
 спратности  П+1+Пк;  

 са  индексом изграђености парцеле око 0.40.  
 

Бонитет објеката је неуједначен.  На потезу ближе улици Војводе Степе преовладава 
изграђеност већег броја објеката на једној катастарској парцели, а на потезу према Кружном 
путу су углавном слободностојећи објекти на већим парцелама, без јединствене грађевинске 
линије. У фактичком стању је делимично извршена парцелација. Парцеле су ограђене 
транспарентним металним оградама. 
 
Број становника износи  око 1451. 
 
Стихијски се формирају кривудаве улице, неуједначених профила, углавном без тротоара. 
Појављује се и одређени број "слепих" приступних путева,  
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Поглед на бетонску базу и продавницу ламината (ка 
Кружном путу) 

"Нова улица" која излази на Земљорадничку улицу 

 

  
Приступни пут са Земљорадничке улице Легализована кућа на продају у Земљорадничкој улици 

 

  

Земљорадничка улица Према улици Војводе Степе 
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Мрежа далековода Родна кућа војводе Степе Степановића 

 

  Поглед на Авалски торањ из Земљорадничке улице 
 

Пољопривредне површине  
 
У оквиру границе Плана пољопривредне површине заузимају око 30.76ha. 
На већим и мањим пољопривредним парцелама гаје се различите ратарске, повртарске и 
воћарске културе. 
 
Комерцијални садржаји  
 
Комерцијални садржаји у оквиру границе Плана заузимају око 0.18ha. 
Уз Кружни пут налази се комплекс трговине подним облогама  (ламинат, паркет...) који има 
на наведену саобраћајницу директан приступ.  
Постојећи изграђени објекти на парцели су у функцији комерцијалних садржаја, укупне БРГП 
око 1 270m2. 
Спратност објеката је Су+П+1+Пк. 
Индекс изграђености парцеле износи око 0.38.  
Изграђени објекти су  доброг бонитета.   
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Површине за привредне зоне  
 
Површине за привредне зоне (бетонска база) у оквиру границе Плана заузимају око 0.64ha. 
Неуређени комплекс са приземним објектом средњег бонитета и површине око 70m2 са 
пратећим постројењем на отвореном. 
Индекс изграђености парцеле износи око 0.01.  
 
Објекти и комплекси јавних служби  
 
Установа културе  
У оквиру границе Плана, у улици  Врчинска бр.1, налази се - Родна кућа војводе Степе 
Степановића – која је утврђена за споменик културе Решењем Завода бр. 1158 од 
24.10.1974., а за културно добро од великог значаја, Одлуком, објављеном у "Сл.гласнику 
СРС" бр. 28/83. У складу са поменутим Решењем и Одлуком  припадајућа парцела културног 
добра је кат.парц.бр.1159, КО Београд 3, земљишно књижни уложак бр.34, а границу 
заштићене околине споменика културе чине ивице кат.парц.бр.1159.  
Површине за установу културе у оквиру границе Плана заузима око 0.26ha. 
 

 
 
Образовне установе 
У обухвату Плана нису евидентирани објекти школских и предшколских установа. 
У непосредном окружењу нема предшколских установа, а ОШ „Војвода Степа“ се налази на 
удаљености од око 300m од западне границе Плана. 
 
Здравствене установе 
У оквиру Плана нема постојећих објеката примарне здравствене заштите, а у окружењу су 
евидентирани следећи објекти: 

 Здравствена станица Кумодраж I, Војводе Степе  бр. 571 
 Амбуланта Бели поток II,  Бели поток, Булевар ослобођења бр.83. 

Зелене површине  
 
У оквиру границе Плана зелене површине заузимају око 44.06ha. 
У оквиру границе Плана, групе дрвећа и шибља присутне су на различитим местима и 
локацијама, као део већег шумског масива, затим у форми шумарака и као мање групе 
дрвећа летимично и фрагментарно распоређене на парцелама различитих намена. 
 
На претежно мањим парцелама на којима преовлађују интензивна и екстензивна 
пољопривреда, гаје се ратарске културе, а присутне су и површине под воћарским и 
повртарским засадима. Утрине и запуштене пољопривредне површине, са самониклим 
коровским биљкама и младим садницама самониклих дрвенастих врста, присутне су на више 
локација, иако у мањем обиму. 
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Мањим делом границе Плана, обухваћен је простор уз Кружни пут који представља 
заштитни зелени појас дуж саобраћајнице и састоји се од густих засада дрвећа и шибља. 
 
На парцелама индивидуалног становања, постојећи фонд зеленила различитог је квалитета, 
са разнородним врстама дрвећа и шибља, живим оградама, полеглим врстама жбуња и 
осталим нижим растињем. На неким парцелама, гаје се повртарске и воћарске културе. 
 

4.3. ПОСТОЈЕЋЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ   
 
У оквиру границе Плана саобраћајне површине заузимају површину око 8.20ha. 
 
Са северозападне стране предменти простор тангира улица Војводе Степе (улица првог 
реда), са западне планирани коридор трасе Новог авалског пута, а са јужне стране Кружни 
пут (магистрална саобраћајница). Део Кружног пута се налази у граници обухвата Плана 
(магистрална саобраћајница). Кроз подручје обухваћено предметним планом, пролази 
Земљорадничка улица, која се пружа правцем север-југ од улице Војводе Степе до Булевара 
патријарха Германа (ул. Генерал Жданова). Земљорадничка улица је део примарне уличне 
мреже као улица другог реда. 
 
Остале улице које се налазе унутар границе Плана део су секундарне уличне мреже. У 
постојећем стању, улице које служе за приступ конкретним садржајима углавном су 
изведене са регулационим ширинама који не одговарају њиховој функцији (коловоз 
недовољне ширине и без тротара).  
 
У постојећем стању, само су садржаји у гравитационом подручју улице Војводе Степе су 
опслужени аутобуским линијама јавног градског превоза путника (у даљем тексту: ЈГПП).  
 
Паркирање возила обавља се на припадајућим парцелама, у регулацији улица, као и на свим 
расположивим површинама.  
 
4.4. ПОСТОЈЕЋЕ ПОВРШИНЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОБЈЕКТЕ И КОМПЛЕКСЕ  
 

Површине за инфраструктурне објекте и комплексе - ужа зона санитарне заштите 
београдског водовода 
 
У оквиру границе Плана површине за инфраструктурне објекте и комплексе заузимају око 
0.37ha. 
На комплексу, који представља ужу зону санитарне заштите београдског водовода, налазе се 
резервоари четврте висинске зоне: ''Кумодраж 4'' , ''Торлак''' , као и РТВ предајник "Торлак". 
 
Водоводна мрежа и објекти   
 

По свом висинском положају територија обухваћена границом Плана припада трећој. 
Четвртој и петој висинској зони  снабдевања Београда водом. 
Од инсталација градског водоводног система постоје: 

 Резервоар четврте висинске зоне ''Кумодраж 4'' 
 Примарни водоводи четврте висиснске зоне Ø250mm Резервоар ''Торлак''-Резервоар 

''Кумодраж 4'' 
 Примарни водовод четврте висиснске зоне Ø500mm до резервоара ''Кумодраж 4'' 
 Примарни водовод Ø300mm четврте висиснске зоне у контактном подручју у улици 

Војводе Степе  
Дистрибутивна мрежа је недовољног капацитета за потребе санитарне потрошње и 
противпожарну заштиту. Такође, није заснована водоводна мрежа пете висинске зоне за 
терене изнад коте 275мнм, већ се постојећи потрошачи снабдевају водом из водовода 
четврте зоне уз недовољан притисак, нарочито за противпожарне потребе.  
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Канализациона мрежа и објекти  
 
Територија предметног Плана се простире на два система београдске канализаије 
Центрланом и Болечком. Оба се каналишу по сепарационом начину одвођења атмосферских 
и употребљених вода. 
У овом тренутку нема изграђене канализације за употребљене и атмосферске воде. 
Евакуација употребљених вода се врши путем септичких јама (упијајућих бунара) или 
директном упуштањем у постојећи водоток.  
Евакуација атмосферских вода се врши природним путем слободним течењем по терену до 
реципијента. 
 
Водопривреда 
 
Територија обухваћена границом Плана се налази на вододелници два слива. Предметна 
територија делом припада сливу Топчидерске реке, посредно преко слива Раковичког и 
Милошевог  потока,  а делом сливу реке Болечице посредно преко слива реке Жежњичине. 
У оквиру границе Плана налази се изворишна зона Раковичког потока. Сви остали водотоци 
се налазе ван границе Плана. 
 
Електроенергетска мрежа и објекти 
У оквиру границе Плана изграђени су следећи електроенергетски (ее) објекти: 

 надземни вод 220 kV, бр. 251, који повезује трансформаторску станицу (ТС) 400/220 
kV „Београд 8“ са ТС 220/110 kV „Београд 3“, 

 надземни вод 220 kV, бр. 252, који повезује ТС 400/220 kV „Београд 8“ са ТС 220/110 
kV „Београд 3“, 

 двоструки (два надземна вода на истим стубовима) надземни вод 2х110 kV: 
o  бр. 129А, који повезује ТС 220/110 kV „Београд 3“ са ТС 110/10 kV „Београд 1” 

и 
o бр. 129Б/2, који повезује ТС 220/110 kV „Београд 3“ са ТС 110/10 kV „Београд 

19 (Миријево)“, 
 надземни вод 110 kV, бр. 131/1, који повезује ТС 220/110 kV „Београд 3“ са ТС 110/10 

kV „Београд 33 (Калуђерица)“, 

 надземни вод 110 kV, бр. 141, који повезује ТС 220/110 kV „Београд 3“ са ТС 110/20 
kV „ХИП Панчево 1“, 

 три ТС 10/0,4 kV са одговарајућом мрежом водова 10 kV, 1 kV као и инсталацијама 
јавног осветљења (ЈО). Мрежа поменутих ее водова изграђена је мањим делом 
подземно и већим делом надземно пратећи коридор саобраћајних површина. 

Постојеће саобраћајне површине опремљене су инсталацијама ЈО. 

Напајање електричном енергијом предметног подручја оријентисано је на ТС 110/10 kV 
„Београд 13 - Вождовац“. 
 
Телекомуникациона мрежа и објекти 
Предметно подручје, у оквиру границе Плана, припада кабловском подручју Нº1 и Нº2 
аутоматске телефонске централе (АТЦ) „Кумодраж“. Приступна телекомуникациона (тк) 
мрежа изведена је кабловима постављеним у тк канализацију, слободно у земљу и надземо, 
а претплатници су преко унутрашњих, односно спољашњих извода повезани са 
дистрибутивном тк мрежом. 

У постојећој тк канализацији изграђени су оптички тк каблови транспортне мреже Београда. 

 
Топловодна мрежа и објекти   
 
На предметном простору на постоји изведена топловодна мрежа и постројења. 
 
 
Гасоводна мрежа и постројења   
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На предметном подручју изведен je и у фази експлоатације део деонице челичног 
дистрибутивног (градског) гасовода ГМ 05-04 , гасног подручја ГМРС „Авала“ притиска 

р=616 бар-а и пречника 457,2mm. 
 
4.5. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ   
 
Простор обухваћен ПДР-ом представља ниско побрђе и припада обронцима Авале. Добрим 
делом терен је урбанизован и припада насељу Кумодраж. Примарни морфолошки облици на 
овом терену, који су настали после повлачења језера, су накнадно замаскирани и ублажени 
таложењем релативно дебелог квартарног покривача. Данашња морфологија терена 
генерално је наслеђена од некадашњег преквартарног рељефа за чије формирање су од 
посебног значаја падински процеси, пре свега делувијални и колувијални процес, чији је 
резултат формирање различитих морфолошких облика и променљивих нагиба површине 
терена.  
Преко основних стенских маса које представљају седименти терцијарне и кредне старости 
исталожени су делувијани и пролувијални седименти квартарне старости. Морфологија 
терена и сложеност геолошке грађе истражног простора, посебно литолошки састав, 
односно тип порозности појединих чланова, условили су и сложена хидрогеолошка својства 
терена. У конструкцији терена јасно се могу издвојити хидрогеолошки колектори и 
изолатори. У хидрогеолошке колекторе спадају: кредни кречњаци, кречњаци са пешчарима, 
прослојци пешчара. Хидрогеолошки изолатори су делувијалне и пролувијално-делувијалне 
глине,  лапоровите глине и лапори. До дубине од 10-15m терен је изграђен од делувијално - 
пролувијалних наслага, као и деградираних лапоровитих глина, у оквиру којих је формирана 
јединствена издан. Ниво подземне воде у овој издани је променљив. Прихрањивање издани 
врши се углавном директно инфилтрацијом атмосферских падавина, а мањим делом 
процеђивањем из наслага са хипсометријски виших делова терена.  
На предметном простору су изражени савремени геодинамички процеси, пре свега процес 
клизања, са потенцијалним и активним клизиштима.  
 
Према инжењерскогеолошкој рејонизацији дефинисаној за потребе ПГР-а истражни простор 
припада Региону А који обухвата побрђа између Саве и Дунава, односно 
инжењерскогеолошким рејонима IIА2, IIIА4 и IVА5.  
 
РЕЈОН IIА2 – условно повољан терен за урбанизацију. Инжењерскогеолошка својства ових 
терена условљавају извесна ограничења при урбанизацији простора. Обухвата терене 
нагиба 5-10о, локално и вертикалне, терене са нивоом подземне воде плићим од 5м и 
условно стабилне терене. Коришћење ових терена за урбанизацију условљава нивелационо 
прилагођавање природним условима, превентивне геотехничке мере заштите стабилности 
ископа и природних падина, контролисано дренирање подземних вода. 
 
РЕЈОН 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. 
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У даљој фази планирања неопходно је извршити детаљна геолошка истраживања терена у 
складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (''Службени гласник РС'' 
101/15). Посебну пажњу обратити на делове терена који су угрожени активним клизањем. 
 
4.6. Заштићена културна добра    
 
Простор у оквиру границе Плана није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру 
просторне културно-историјске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у оквиру 
претходно заштићене целине и нема забележених археолошких локалитета или 
појединачних археолошких налаза. 
 
У складу са Планом генералне регулације, у оквиру граница Плана, планирана је површина 
јавне намене за установу културе –Ј9, која обухвата шире подручје око објекта - родна кућа 
војводе Степе Степановића, уз улицу  Врчинска.  Родна кућа војводе Степе Степановића 
ужива статус културног добра  (споменик културе) од великог значаја за Републику Србију. 
 
4.7. Заштићена природна добра 
 
Уз границу Плана налази се „Шума Степин Луг“ која представља евидентирано природно 
добро. 
 
Уколико се у току радова наиђе на објекте геолошко-палеонтолошког или минералошко-
петрографског порекла, а за које се предоставља да имају својсво природног добра, сходно 
члану 99, Закону о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10), извођач 
радова је дужан да о налазу одмах обавести надлежно Министарство, привремено обустави 
радове, односно предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка 
овлашћеног лица.” 
 
За подручје Плана, заштићена природна добра биће дефинисана у фази израде Нацрта 
плана према условима Завода за заштиту природе Србије. 
 
4.8.  Стање животне средине   
 
За предметни план секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове је донео 
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину (бр. IX-03 
број 350.14-45/2016 од 14.07.2016. године). 
 
Предметно подручје није покривено мерним местима за мониторинг чинилаца животне 
средине, због чега се само на основу постојећих активности и коришћења планског подручја 
може констатовати да на квалитет животне средине највећи утицај има саобраћај и 
индивидуална ложишта (квалитет ваздуха и бука), као и неопремљеност канализационом  
мрежом (квалитет вода и земљишта). 
Саобраћајно је најоптерећенија Земљорадничка улица, која ободом шумског комплекса 
„Степин луг“ излази на Кружни пут. Извори загађења ваздуха од продуката сагоревања у 
индивидуалним котларницама и ложиштима значајни су у грејној сезони,  и они утичу на 
повећање концентрације неспецифичних полутаната (SO2, чађ, аероседименти) посебно за 
време ниских температура, тишина (без ветра) и температурних инверзија.  
Оно што је предност предметне локације је то да на смањење аерозагађења велики утицај и 
позитиван ефекат има добра проветреност подручја као и постојеће зелене, пре свега 
шумске површине. Оне су значајне и у апсорпцији буке чији је такође главни извор 
саобраћај. 
 
Предметни простор се налази у горњем сливу Раковичког потока, који се не налазе у 
редовном мониторингу квалитета површинских вода. Како се у непосредном окружењу 
налазе стамбени објекти који нису прикључени на канализациону мрежу, може се очекивати 
да су комуналне отпадне воде главни загађивачи вода. 
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У погледу квалитета земљишта, досадашња мерења су показала да се поред прометних 
саобраћајница најчешће детектују повећани садржаји олова, бакра, повремено цинка, нафте 
и деривата, а спорадично и полицикличних ароматичних угљоводоника. На деоницама поред 
већих зелених површина, у дубљем слоју земљишта, детектују се ДДТ и разградни продукти, 
а ретко у површинском слоју и хербициди коришћени за уништавање корова.  
 
5. ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА ИЗГРАДЊЕ 
 
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:  
 

 Зона заштите постојећих надземних водова (два од 220 kV, двоструки од 110 kV и још 
два од 110 kV). Планирање намена у овој зони дефинисано је законима из области 
енергетике и заштите животне средине. Прецизне намене, правила за изградњу и 
потреба израде посебних елабората у зони заштите, дефинисаће се након остварене 
сарадње са свим релевантним институцијама. 

 Геолошкоморфолошке карактеристике терена – клизиште. 
 Градња у заштићеним природним целинама. 
 Шума "Степи луг" као евидентирано природно добро. 
 Постојеће шуме које представљају биотопе са највишом оценом и високо вредни 

биотопи са високом рефугијалном функцијом, које је потребно заштитити. 

 Визуре према Авали као велики потенцијал локације. 
 
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. 
350.14-45/16 од 14.07.2016. године. 
 
6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
Циљеви израде Плана су:  

 дефинисање површине јавне и остале намене и правила уређења и грађења 
предметног простора, односно потреба и могућности нове изградње у зони 
породичног становања у формираним градским блоковима у периферној зони града и 
зони породичног становања - санација неплански формираних блокова, 

 дефинисање потребних капацитета објеката јавних служби, 
 дефинисање капацитета изградње у складу са могућностима простора, планским и 

инфраструктурним условљеностима и инвестиционим потенцијалима 

 подизање нивоа саобраћајне и инфраструктурне опремљености предметног простора, 
 уређење постојећих слободних и зелених површина, 
 санација геолошки нестабилних терена. 
 дефинисање планиране намене у зони заштите далековода. 

 
7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 
 
7.1. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА 
 
Предложене планиране намене површина су: 
 
Површине јавне намене: 

 објекти и комплекси јавних служби (УК - установа културе), 
 објекти и комплекси јавних служби (КДУ – комбинована дечија установа), 
 објекти и комплекси јавних служби (ОШ – основна школа, издвојеног одељења 

матичне основне школе од 1-4 разреда), 
 објекти и комплекси јавних служби (ЗУ – здравствена станица), 
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 мрежа саобраћајница, 
 зелене површине (парк, шума, шума у оквиру објеката и комплекса јавних служби, 

заштитни зелени појас), 
 површине за инфраструктурне објекте и комплексе, 
 водне површине (Раковички поток). 

 
Површине осталих намена: 

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

 становање: С2 (зона породичног становања у формираним градским блоковима у 
периферној зони града), 

 становање: С10 (зона становања у новим комплексима), 
 зона комерцијалних садржаја у зони ниске спратности (К3), 
 зона привредно комерцијалне делатности (П2), 
 остале зелене површине, 
 површина осталих намена које ће се утврдити у фази израде Нацрта плана. 

 
Предложене планиране намене површина приказане су на графичком прилогу бр. 3: 
„Предлог планиране намене површина“ Р 1 : 2500. 
 
7.1.1.  ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
  
Планиране површине за објекте и комплексе јавних служби    
 
Установа културе   
Планирана је површина јавне намене за установу културе – УК (J9), која обухвата шире 
подручје око родне куће војводе Степе Степановића у улици  Врчинској.   
Површина планираног комплекса износи око 1,53 ha. 
Планирана БРГП износи око 7 705 m2. 
 
У сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе града Београда и Секретаријатом за 
културу, биће дефинисани капацитети објекта културе. 
 
Образовне установе   
За планирани број од око 3500 становника, потребно је сместити 350 деце школског узраста, 
као и 257 деце предшколског узраста, што подразумева реализацију једног објекта 
предшколских установа (максималног капцитета 270 деце на минималној површини 
земљишта од око 0,4ha) и једног објекта основне школе (као издвојеног одељења матичне 
основне школе - самосталне непотпуне основне школе од 1-4 разреда, на минималној 
површини земљишта од 0,5ha). 
 
Површина планираног комплекса за комбиновану дечију установу износи око 0,40 ha. 
Планира се капацитет установе за максимално 270 деце, укупне БРГП од 2025 m². 
 
Површина планираног комплекса за издвојено одељење матичне основне школе износи око 
0,67 ha. Планира се капацитет установе за издвојено одељење матичне основне школе – за 
узраст ученика од 1-4 разреда, укупне БРГП од 2625 m². 
 
Здравствене установе 
За планирани број становника (3500), према нормативима ПГР Београда потребно је 
планирати објекат примарне здравствене заштите БРГП од 315 до 945 m² и комплекс 
величине од 420 до 1260 m².  
Површина планираног комплекса за здравствену станицу износи око 0,09 ha, са БРГП од  
945 m². 
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Објекти и комплекси јавних служби као што су предшколске установе, основне школе, 
установе основне и примарне социјалне и здравствене заштите, представљају социјалну 
инфраструктуру које могу бити планиране као пратећи садржаји у оквиру зона за становање, 
односно зона мешовитих градских центара. С тим у вези, тачна локација, површина и 
капацитет објеката и комплекса јавних служби биће дефинисани у току израде Нацрта плана 
у сарадњи са надлежним институцијама.  
 
Површине за инфраструктурне објекте и комплексе 
 
У оквиру Плана задржавају се површине за инфраструктурне објекте и комплексе које 
заузимају површину око 0.37ha. 
 
Планиране саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом   
 
Мрежа саобраћајница  
 
Концепт уличне мреже заснива се на Плану генералне регулације.  
Према Плану генералне регулације, са западне стране предметног простора, планирана је 
деоница Новог авалског пута у рангу магистралне саобраћајнице, на потезу од Кружног 
пута, до везе са Кумодрашком улицом у зони насеља Кумодраж 2. Ова саобраћајница 
представља нови уводни правац у град, са југа. Кружни пут је планиран у рангу магистралне 
саобраћајнице. 
 
Нови авалски пут, на који се делимично наслања предметни план, је дефинисан Планом 
детаљне регулације Новог авалског пута од Кумодрашке улице до Кружног пута, градска 
општина Вождовац („Службени лист града Београда“, број 71/14), (у даљем тексту: ПДР 
Новог авалског пута). Према ПДР Новог авалског пута, преко планиране девијације 
Земљорадничке улице могуће је остварити везу са Новим авалским путем. Иначе, нису 
планирани приступи са Новог авалског пута садржајима унутар обухвата предметног Плана. 
 
Улица војводе Степе, која тангира предметни простор, у рангу je улице другог реда и 
дефинисана је Планом детаљне регулације потеза уз улицу Стражарска коса у Великом 
Мокром Лугу, општина Звездара и Вождовац („Службени лист града Београда“, број 31/15).  
 
Приступи садржајима унутар обухвата предметног плана са улицом Војводе Степе постојећих 
приступа, односно преко следећих улица: Убска, Врчинска, Проломска, Ђурђевданска, 
Пшеничка и Земљорадничка. 
 
Улица Земљораничка, која превезује улицу Војводе Степе и Булевар патријарха Германа 
(Генерала Жданова), остаје у рангу улице другог реда.  
У циљу адекватне опслужености предметног простора потребно је планирати увођење нових 
(или кориговање постојећих) аутобуских линија ЈГПП, а у зависности од планираних 
садржаја и њиховог просторног размештаја. Развој јавног градског превоза путника овог 
простора, планираће се у складу са развојним плановима Секретаријата за јавни превоз.  
 
Ширина регулација планираних саобраћајница биће прецизно дефинисана по добијању 
ажурних подлога и геотехничког елабората, односно у фази израде Нацрта плана. У фази 
израде Нацрта плана планираће се: 
- минимална ширина коловоза за двосмерне саобраћајнице од 6,0m и променљивом 
ширином тротоара, а у зависности од просторних ограничења, али не мањом од 1,5m.  
- минимална ширина коловоза улица којима се планирају трасе линија јавног градског 
превоза износи 7,0m. 
 
За планиране садржаје потребно је обезбедити потребан број паркинг места у складу са 
нормативима из Плана генералне регулације.  
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Детаљна саобраћајна мрежа биће дефинисана у фази израде Нацрта плана по добијању 
топографских подлога, геотехничког елабората и након остварене сарадње са надлежним 
институцијама. 
 
Водоводна мрежа и објекти 
 
У регулацији Старог авалског пута је пројектована, али није плански покривена примарна 
водоводна цев треће висинске зоне Ø400mm од ЦС''Јајинци III'' до резервоара ''Торлак''. Тек 
изградњом ЦС''Јајинци 3'' на излазном порталу тунела хидротехничког  ''Бели поток'' на 
постојећем цевоводу Макиш-Младеновац и пројектованог водовода Ø400mm ван границе 
Плана добиће се довољне количине воде и довољан притисак за потребе конзума треће 
висинске зоне. 
Пета висинска зона није успостављена. Планом детаљне регулације потеза уз улицу 
Стражарска коса у Великом мокром лугу, општина Звездара и Вождовац (''Службени лист 
града Београда'', бр.31/15) дефинисан је простор за бустер црпну станицу за потребе 
корисника пете висинске зоне. Све кориснике пете висинске зоне са територије овог Плана 
потребно је прикључити на планирану црпну станицу. 
Потребно је укинути постојећу дистрибуциону мрежу пречника мањег од Ø150mm уз 
изградњу нове минималног пречника Ø150mm у регулацијама планираних саобраћајница уз 
формирање прстенастог система водоснабдевања. 
Тачно место прикључења на градску мрежу довољног капацитета биће дефинисано у нацрту 
Плана, а у сарадњи са надлежним Јавним комуналним предузећем. 
 
Канализациона мрежа и објекти 
 
За потребе евакуације атмосферских и употребљених вода потребно је изградити 
канализацију довољног капацитета у оквиру границе Плана са повезивањем на одговарајуће 
реципијенте.  
Реципијент атмосферских вода дела територије који припада Централном систему 
београдске канализације су посредно Раковички и Милошев поток, док је реципијент 
употребљених вода планирани Раковички колектор који се налазе ван граница овог Плана. 
Регулације Раковичког и Милошевог потока, као и Раковички фекални колектор дефинисани 
су Планом детаљне регулације фекалног колектора од Раковица села (Булевар ослобођења) 
до постојећег колектора у реснику и регулације Раковичког и Милошевог потока (I Фаза), 
градске општине Вождовац и Раковица (''Службени лист града Београда'', бр.45/16). 
Реципијенти атмосферских и употребљених вода дела територије који припада Болечком 
сливу су:  

 За атмосферске воде у крајњој таки Завојничка река посредно преко локалних 
водотокова (вододерина), 

 За употребљене воде планирани Болечки колектор у долини Завојничке реке 
(Болечице). 

Положај планиране атмосферске и канализације употребљених вода је у коловозу 
планираних саобраћајница. 
Минималан пречник планиране атмосферске канализације у оквиру разматране границе 
Плана је Ø300mm а канализације употребљених вода Ø250mm.  
 
Водопривреда 
 
Потребно је регулисати Раковички поток у оквиру границе Плана уз дефинисање водног 
земљишта.  
 
Електроенергетска мрежа и објекти  
 
Према Плану генералне регулације, у оквиру границе Плана, планира се изградња 
надземног вода 110 kV од ТС 400/220 kV „Београд 8“ до ТС 220/110 kV „Београд 3“. 
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Изградња надземног вода 110 kV планира се паралелно надземном воду бр. 252 и биће 
предмет посебног плана детаљне регулације. Том приликом, у сарадњи са АД 
„Електромрежа Србије“ Београд, одредиће се прецизна траса вода 110 kV.  

Напајање потрошача планира се из планиране ТС 110/10 kV „Јајинци“ као и постојеће ТС 
110/10 kV „Београд 13 - Вождовац“, што ће се прецизно дефинисати кроз даљу сарадњу са 
оператором дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд у току израде Нацрта 
Плана. 

За снабдевање планираних објеката електричном енергијом изградити: 

 потребан број ТС 10/0,4 kV, у склопу објекта или као слободностојећи објекат; 
 потребан број кабловских водова 10 kV од планиране ТС 110/10 kV „Јајинци”, до 

планираних ТС 10/0,4 kV.  

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

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

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

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

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

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

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

Бежична мрежа 

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

Планиране БС повезати оптичким тк каблом, кроз постојећу и планирану тк канализацију, на 
транспортну тк мрежу. 
 
Гасоводна мрежа и објекти   
 
Предметни простор могуће је гасификовати прикључењем на постојећи  челични-
дистрибутивни (градски) гасовод, изградњом мерно регулационе станице и нископритисне 
(р=1÷4 бар) гасне мреже на предметном простору. 

Топловодна мрежа и објекти  
 
На предметном простору не планира се топловодна мрежа и постројења. 
 
Планиране зелене површине    
 
Зелене површине – шума 
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Површина планирана за шуме у оквиру границе предметног Плана износи око 15.21ha. 
Планским решењем, простор постојеће, компактне шуме чији је један део обухваћен 
границом, у највећој мери се задржава, изузев ободних делова, као и издвојених шумарака и 
група дрвећа који су фрагментарно распоређени на бројним парцелама.  
Током даље разраде, размотрити у оквиру границе Плана, формирање нових шумских 
површина, уместо постојећих на којима ће се планирати нове, различите намене, како би се 
задржао потребан фонд зелених површина у складу са Законом о шумама ("Сл. гласник РС", 
бр. 30/10), а у циљу забране трајног смањивања површина под шумама. 
Постојећа шума се задржава, уз редовне мере неге које су у ту сврху предвиђене 
газдовањем за предметну газдинску јединицу. 
За формирање и подизање нових шума, препоручује се пошумљавање врстама дрвећа 
одабраним у складу са природним потенцијалом станишта. Предност дати мешовитим 
састојинама, аутохтоним врстама, а избегавати алергене и алохтоне врсте дрвећа. Такође, 
обавезна је израда плана газдовања шумама (основа газдовања шумама, програм газдовања 
шумама) у складу са Законом о шумама ("Сл. гласник РС", бр. 30/10). 
 
Зелене површине – парк  
Површина планирана за парк у оквиру границе предметног Плана износи око 1.30ha. 
Постојеће квалитетно дрвеће неопходно је стручно валоризовати, сачувати и уклопити у 
планирано решење, што ће бити предмет даље планске разраде. 
Код подизања нових паркова, обезбедити најмање 70% површине парка под вегетацијом 
(озелењено) у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или подземних етажа), 
док осталих 30% може бити под стазама, платоима, дечијим игралиштима и отвореним 
теренима. 
Такође, планирати репрезентативне и одшколоване саднице високе дрвећа  шибља, лисно 
декоративне и цветне форме листопадног и зимзеленог жбуња, као и сезонско цвеће. 
Формирати затрављене површине, вртно-архитектонске елементе (степенице, стазе, ограде, 
водене елементе, мобилијар и др.), засторе на дечијим игралиштима и спортским теренима 
од савремених материјала, као и справе за игру деце. 
Формирати садржаје за све старосне групе тематски концентрисане (миран одмор, игра, 
дечије игралиште, спортски терени и др.), пројектовати стандардну инфраструктуру и систем 
за наводњавање и по потреби оградити парк. Обезбедити правилну дренажу површинских 
вода ка околном порозном земљишту или кишној канализацији, за шта је неопходно 
обезбедити дренажне елементе (земљане риголе, риголе-каналете, канали). 
У новим парковима, површине веће од 2 ha, могу се планирати објекти у функцији 
одржавања парка, при чему сви објекти заједно несмеју заузимати више од 2% укупне 
површине парка.  
У фази израде нацрта плана, у сарадњи са „ЈКП зеленило Београд“, биће прецизније 
дефинисан тип парка.  

Зелене површине –шуме у оквиру објеката и комплекса јавних служби  
Површина планирана за шуме у оквиру објеката и комплекса јавних служби у оквиру границе 
предметног Плана налази  се у оквиру  комплекса  јавних служби (установа културе) чија 
површина износи око 1.53ha. 
Задржавају се према постојећем стању, а непланска сеча није дозвољена. Током даље 
разраде, за површину под шумом у оквиру комплекса јавних служби, обавезна је израда 
плана газдовања шумама (основа газдовања шумама, програм газдовања шумама) у складу 
са Законом о шумама ("Сл. гласник РС", бр. 30/10). 
 
Зелене површине- заштитни зелени појас  
Површина планирана за заштитни зелени појас, који се задржава према постојећем стању, у 
оквиру границе предметног Плана износи око 3.04ha. 
 
 
 
 
7.1.2. ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
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Планиране површине за становање 
 
Површина планирана за становање у оквиру границе предметног Плана износи око 95.57ha. 
 
Зона породичног становања  - санација неплански формираних блокова (С4) 
 
У оквиру Плана за намену становање типа С4 Зона породичног становања – санација 
неплански формираних блокова предвиђено је око 75.82ha. Имајући виду у постејеће ткиво, 
планира се формирање адекватне саобраћајне мреже и стамбених блокова, спратности 
П+1+Пк/Пс  уз поштовање осталих правила која ће бити дефинисана кроз израду Нацрта 
плана.  
 
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  У ЗОНИ ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА  - 

САНАЦИЈА НЕПЛАНСКИ ФОРМИРАНИХ БЛОКОВА (С4) 

основна намена површина  породично становање  
 

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

индекс изграђености 
парцеле 

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

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

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

услови за слободне и зелене 
површине 

 проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 50% 
 минимални проценат зелених површина у директном контакту са 

тлом (без подземних објеката и/или делова подземних објеката) 
износи 20% 

 
Зона породичног становања  у формираним градским блоковима у периферној 
зони града (С2) 
  
У оквиру Плана за намену становање типа С2 Зона породичног становања у формираним 
градским блоковима у периферној зони града предвиђено је око 18.98ha. Имајући виду у 
постејеће ткиво, планира се формирање адекватне саобраћајне мреже и стамбених блокова, 
спратности П+1+Пк/Пс  уз поштовање осталих правила која ће бити дефинисана кроз 
израду нацрта Плана.  
 
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  У ЗОНИ ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА У 

ФОРМИРАНИМ ГРАДСКИМ БЛОКОВИМА У ПЕРИФЕРНОЈ ЗОНИ 
ГРАДА   (С2) 

основна намена површина  породично становање  

индекс заузетости парцеле  индекс заузетости („З“) на парцели је  до 40%  
 индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% 

индекс изграђености 
парцеле 

 индекс изграђености („И“) на парцели је  до 0.8 
 индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% 

висина објекта  максимална висина венца објекта је 9.0m, а висина слемена 
12.5m, што дефинише оријентациону планирану спратност 

П+1+Пк/Пс.   
 максимална висина венца помоћних објеката је 4.0m, а слемена  

максимално 6.0m, што дефинише оријентациону планирану 
спратност П. 

услови за слободне и 
зелене површине 

 проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 60% 
 минимални проценат зелених површина у директном контакту са 

тлом (без подземних објеката и/или делова подземних објеката) 
износи 40% 

 
 
Зона становања у новим комплексима (С10) 
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У оквиру Плана за намену становање типа С10 Зона становања у новим комплексима 
предвиђено је око 0.77ha.  
Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе – Град Београд (целинe I-XIX)предметна зона планирана је за спровођење 
непосредномприменом правила грађења, израдом урбанистичког пројекта. 
 
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  У ЗОНИ СТАНОВАЊА  У НОВИМ 

КОМПЛЕКСИМА (С10) * 
 

основна намена површина  породично и вишепородично становање 

број објеката на парцели   на свакој грађевинској парцели дозвољена је изградња једног 
објекта, а дозвољено је и формирање  грађевинског комплекса са 
више катастарских парцела 

индекс заузетости парцеле  према примењеној зони 
 

индекс изграђености 
парцеле 

 према примењеној зони 
 

висина објекта  према примењеној зони 
 

услови за слободне и зелене 
површине 

 проценат слободних и зелених површина је према примењеном 
типу становања 

 минимални проценат зелених површина у директном контакту са 
тлом (без подземних објеката и/или делова одземних објеката) 
износи 30% 

*Планирани параметри су исти као за зону С4  

 
Планиране површине за зону комерцијалних садржаја у зони ниске спратности 
 
У оквиру Плана задржава се постојећа намена  К3 Зона  комерцијалних садржаја у зони 
ниске спратности површине комплекса  око 0.18ha. 
 
Зона комерцијалних садржаја у зони ниске спратности (К3) 
 
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ КОМЕРЦИЈАЛНИХ САДРЖАЈА У ЗОНИ 

НИСКЕ СПРАТНОСТИ  (К3) 
 

основна намена површина  комерцијални садржаји  

индекс заузетости парцеле  индекс заузетости („З“) на парцели је  до 60%  
 индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% 

индекс изграђености 
парцеле 

 индекс изграђености („И“) на парцели је до 1.5 
 индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% 

висина објекта  максимална висина венца објекта је 13.0 m (максимална висина 
слемена објекта је 16.5 m), што дефинише оријентациону 
планирану спратност П+2+Пк/Пс. 

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

услови за слободне и зелене 
површине 

 проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 40% 
 минимални проценат зелених површина у директном контакту са 

тлом (без подземних објеката и/или делова одземних објеката) 
износи 15% 

 
 
Планиране површине за зону привредно комерцијалне делатности 
 

У оквиру Плана задржава се постојећа намена  П2 - привредно комерцијалне делатности 
површине комплекса  око 0.64ha. 
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Зона привредно комерцијалне делатности (П2) 
 
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  У   ПРИВРЕДНО –КОМЕРЦИЈАЛНИМ ЗОНАМА  

(П2)  

основна намена површина  привредно – комерцијалне делатности  
 у оквиру површина за привредно комерцијалне делатности 

дозвољена је изградња и привредних и комерцијалних 
делатности, са учешћем појединачне намене до 100% на 
грађевинској парцели 

индекс заузетости парцеле  индекс заузетости („З“) на парцели је  до 50%  
 

индекс изграђености 
парцеле 

 индекс изграђености („И“) на парцели је  до 1.5 
 

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 

услови за слободне и зелене 
површине 

 минимално под уређеним зеленим површинама је 20%, од чега су 
незастрте зелене површине минимално 10%. 

 
Планиране зелене површине – остале зелене површине   
 
Површина планирана за остале зелене површине у оквиру границе предметног Плана износи 
око 4.74ha. 
Према условима из ПГР-а, на простору непосредно око зона становања и уз саобраћајнице, 
препоручује се подизање шума које ће имати улогу заштитних зелених појасева.   
На овим просторима могу се предвидети површине за производњу биљака за биогорива, 
могућа је екстензивна производња хране без употребе вештачки синтетизованих материја, 
као и формирање баштенских колонија. Такође, могуће је успоставити органску производњу 
хране на отвореном.  
 
7.3. ПРЕДЛОГ ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И ПРОЦЕНА ПЛАНИРАНЕ 

БРГП 
 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
постојеће 

(ha) 
% 

планирано 
(ha) 

% 

површине за становање (С4)* 58.83 40.85 75.82 52.65 

површине за становање (С2) 0.00 0.00 18.98 13.18 

површине за становање (С10) 0.00 0.00 0.77 0.53 

пољопривредне површине 30.76 20.36 0.00 0.00 

овршине за привредне зоне (П 2) 0.64 0.44 0.64 0.44 

површине комерцијалних садржаја (К3) 0.18 0.12 0.18 0.12 

површине за објекте и комплексе јавних служби 
(установа културе)*** 

0.26 0.18 1.53 1.06 

површине за објекте и комплексе јавних служби 
(комбинована дечија установа) 

0.00 0.00 0.40 0.27 

површине за објекте и комплексе јавних служби 
(основна школа) 

0.00 0.00 0.67 0.46 

површине за објекте и комплексе јавних служби 
(здравствена станица) 

0.00 0.00 0.09 0.06 

површине за инфраструктурне објекте и 
комплексе 

0.37 0.25 0.37 0.25 

саобраћајне површине 8.20 5.69 15.52 10.77 

заштитна зона далековода**** 4.02 2.79 4.02 2.79 

зелене површине (шума)** 44.06 28.84 15.21 10.56 

зелене површине (парк) 0.00 0.00 1.30 0.90 

зелене површине (шуме у оквиру објеката и 
комплекса јавних служби)*** 

0.00 0.00 *** 0.00 
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зелене површине (заштитни зелени појас) ** 0.00 0.00 3.04 2.11 

зелене површине (остале зелене површине) ** 0.00 0.00 4.74 3.35 

водене површине (Раковички поток) 0.70 0.48 0.72 0.50 

УКУПНО 144.00 100 144.00 100 

*у постојећем стању дате су површине за становање из којих у планираном стању се раздвајају по типологји 
ПГР-а на С2, С4 и С10 
** у постојећем стању дате су укупне површине за зелене површине које се у планираном стању раздвајају по 
типологји ПГР-а 
***шуме у оквиру објеката и комплекса јавних служби улазе у површину за објекат и комплекс јавних служби 
(установа културе) 
****површине осталих намена у заштитној зони далековода чија ће се намена утврдити у фази израде Нацрта 
плана 
Табела биланса предложених намена површина (оријентационо 
 

 

  
ПОСТОЈЕћЕ 

(оријентационо) 

УКУПНО 
ПЛАНИРАНО 
(пост.+ново) 

(оријентационо) 

површина плана 144.00hа 144.00hа 

БРГП становања 38 720m2 96 560m2 

БРГП привредне зоне 70m2 70m2 

БРГП комерцијалних садржаја 1 270m2 1 270m2 

БРГП инфраструктурних објеката и комплекса 150m2 150m2 

БРГП објеката и комплекса јавних служби  125m2 13 300m2  

БРГП укупно 40 335m2 111 350m2 

бр. станова  484 1207  

бр. становника 1451   3500 

бр.запослених  8 26  

Табела процењене планиране БРГП       

 
 

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 

С2  
„З“=  до 

40% 
+ 

15%угаони 

 
П+1+Пк/Пс  
 

 
60% ( у 
директ-

ном 
контакту 
са тлом 
40%) 

 

/ 

 
„З“=30-
50% 
+15% 
угаони 

 
П+1+Пк/ 

Пс 
 

 
60% ( у 
директ-

ном 
контакту 
са тлом 
40%) 

 

С4  
„З“=30-

50% 
+ 

15%угаони 

 
П+1+Пк/Пс  
 

 
50%  
 ( у 

директ-
ном 

контакту 
са тлом 
20%) 

 

/ 

 
„З“=30-
50% 
+15% 
угаони 

 
П+1+Пк/ 

Пс 
 

 
50% 
( у 

директ-
ном 

контакту 
са тлом 
20%) 

 

С10  
„З“=  до 

40% 
+ 

15%угаони 

 
П+1+Пк/Пс  
 

 
60% ( у 
директ-

ном 
контакту 
са тлом 
40%) 

 

/ 

 
 

према 
примењ-
ној зони 

 

према 
примењ-
ној зони 

 

према 
примењ-
ној зони 
(у директ-
ном 
контакту 
са тлом 
30%) 
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површине 
комерцијалних 
садржаја  

К3 „З“= 60% 
за угаони 
објекат  + 
15% 

П+2+Пк/Пс 
h венца  
макс. 13m, 
hслемена  
макс. 
16,5m, 

40% од 
тога у 

контакту 
са тлом 

мин. 15% 

"И" = 1,5,        
за угаони 
објекат  + 
15%                

„З“= 60% 
за угаони 
објекат  + 
15% 

П+2+Пк/
Пс 
h венца  
макс. 
13m, h 
слемена  
макс. 
16,5m, 
за 
помоћни 
објекат h 
слемена  
макс. 6m 

40% од 
тога у 

контакту 
са тлом 

мин. 15% 

Површине за 
привредне зоне 

П2 „З“= 50% 
за угаони 
објекат  + 
15% 

h слемена  
макс. 18m, 
за 
поједине 
делове 
објекта 
24m 

20% од 
тога 

незастрте 
површине 
мин. 10% 

"И" = 1,5,        
за угаони 
објекат  + 
15%                

„З“= 50% 
за угаони 
објекат  + 
15% 

h слемена  
макс. 
18m, за 
поједине 
делове 
објекта 
24m 

20% од 
тога 

незастрте 
површине 
мин. мин. 

10% 

Површине за објекте 
и комплексе јавних 
служби (установа 
културе) 

УК „З“= 50% 
 

П+2 
кота венца 
макс. 15m,  

30% у 
директно

м 
контакту 
са тлом  

мин. 10% 

"И" = 1,5        „З“= 50% 
 

П+2 
кота 
венца 
макс. 
15m,  

30% у 
директно

м 
контакту 
са тлом  

мин. 10% 

Површине за објекте 
и комплексе јавних 
служби 
(комбинована дечија 
установа) 

КДУ БРГП: 7,5 
m² 

по детету 
 

П+1 40% површина 
комплекса: 
15-25 m² 
по детету 
БРГП: 6,5-

7,5 m² 
по детету 
 
 

- П+1 40% 

Површине за објекте 
и комплексе јавних 
служби (основна 
школа) 

ОШ поученику; 
БРГП: 7,5 

m² по 
ученику 

П+2 (30%) површина 
комплекса: 
22-25 m² 

поученику; 
БРГП: 6,5-
7,5 m² по 
ученику 

- П+2 (30%) 

Површине за објекте 
и комплексе јавних 
служби (здравствена 
станица) 

ЗС макс. 70% П+1+Пк 
(Пс) 

 

мин. 30% 
у 
директно
м 
контакту с 
тлом 

 макс. 70% П+1 до 
П+2 

(макс. 
П+4) 

 

мин. 30% 
у 
директно
м 
контакту с 
тлом 

површине за 
инфраструктурне 
објекте и комплексе 

И / / / / / / / 

Табела предложених основних урбанистичких параметара и параметара ПГРа 

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

 
Очекивани ефекти планирања су: 

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

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

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

животну средину применом енергетски ефикасне изградње 
 



24 

 

Саставни део Елабората за рани јавни увид су и: 
 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ  

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

 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

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

средину 
3. Извод из ПГР грађевинског подручја седишта јединице локалне 

самоуправе – град Београд (целине I – XIX)     
4. Подаци о постојећој планској документацији 
5. Програмски задатак Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. 

 

 


