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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 39 
 

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД 
 

- Елаборат за рани јавни увид – 
 

 
 

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 
1. УВОД 
 
Изради Плана детаљне регулације блока 39, градска општина Нови Београд (у даљем 
тексту: План) приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације блока 
39, градска општина Нови Београд ("Службени лист града Београда", бр. 32/19) (у даљем 
тексту: Одлука) коју је Скупштина града Београда донела на седници одржаној 16.05.2019. 
године и Закључка Владе РС (05 бр.351-10221/18 од 02.11.2018. године), а на иницијативу 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу којом се предлаже промена врсте јавне 
намене (типологије) у делу блока 39, у оквиру површина за објекте и комплексе јаних 
служби, из Ј4 – високошколске установе у Ј11- комплекс посебне намене, како би се 
створиле планске могућности за изградњу службене зграде Министарства унутрашњих 
послова. 
 
Правни основ за израду Плана садржан је у одредбама: 

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

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

 
2. ОБУХВАТ ПЛАНА 
 
Границом Плана обухваћен је простор дефинисан унутрашњом регулацијом саобраћајница: 
Омладинских бригада, Булевара Милутина Миланковића, Булевара уметности и Булевара 
Арсенија Чарнојевића, у површини од око 11,7 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 у Р 1:1000; 

 копија плана водова у Р:1000 

 топографски план у Р 1:500.     
 
Предложена граница Плана приказана је на свим графичким прилозима овог Eлабората. 
 
Шире окружење приказано је на графичком прилогу бр.1: "Шира ситуација са границом 
обухвата'' Р 1: 5000. 
 
3. ПЛАНСКЕ УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 
 
3.1. План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединиц локалне 

самоуправе – Град Београд (целинe I-XIX) 
 
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) (у даљем тексту: ПГР Београда). 



2 

 

 
Према ПГР Београда у обухвату Плана су планиране следеће намене: 
 
површине јавне намене:  

 површине за објекте и комплексе јавних служби, 
 

 

 

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

 
У обухвату Плана планирана је површина за високошколске установе – Ј4.  
 

 

 

Слика 2. Извод из ПГР Београда - "Површине за објекте и комплексе јавних служби, 
површине за спортске објекте и комплексе и комуналне површине" 

 
У обухвату Плана нема заштићених природних и културних добара.  
 
Даље спровођење ПГР Београда за обухваћену територију планирано је непосредном 
применом правила грађења, израдом урбанистичког пројекта. 
 
Извод из ПГР Београда je саставни део документације овог Елабората. 
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3.2. План генералне регулације система зелених површина Београда 
 
Планске условљености за израду Плана садржане су и у Плану генералне регулације 
система зелених површина Београда ("Службени лист града Београда", бр. 110/19) (у даљем 
тексту: ПГР СЗП Београда). 
 

 

  
 

 

 

Слика 3. Извод из ПГР СЗП Београда - ""Планирани систем зелених површина"" 
 
Према ПГР СЗП Београда, у обухвату Плана су планиране: 

 зелене површине у јавним службама,  
 
За зелене површине у јавним службама дефинисана су правила подизања и уређења, која 
се примењују приликом израде Плана. 
 
Извод из ПГР СЗП Београда je саставни део документације овог Елабората. 
 
4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 
4.1. Постојећа планска документа 
 
Предметно подручје није покривено плановима детаљне разраде. 
 
Остала урбанистичка документација од утицаја на предметни простор: 
 
У контактном подручју, североисточно у односу на обухват Плана, на снази је Детаљни 
урбанистички план аутопута кроз Београд ("Службени лист града Београда", бр. 17/67) као и 
Одлука о изради Плана детаљне регулације ЛРТ-а на потезу од Трга Николе Пашића до 
Творничке улице са техничком везом са депоом у блоку 66 у Новом Београду, ("Службени 
лист града Београда", бр. 30/07), источно у односу на обухват Плана. Саобраћајна решења 
наведених планова су од значаја је за планско решење у смислу заштитних зона уз Булевар 
Арсенија Чарнојевића (привремену деоницу Државног пута Iа реда А1), односно 
саобраћајних приступа локацији. 
 
Границе наведених важећих урбанистичких планова и донетих Одлука су саставни део 
документације овог Елабората. 
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4.2. Постојеће коришћење земљишта 
 
Површине јавних намена су:  

 површине за објекте и комплексе јавних службе, 

 мрежа саобраћајница, 
 

Површине осталих намена су:  

 неизграђено земљиште. 
 
Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр.2: "Постојеће 
коришћење земљишта" Р 1: 1000. 
 
Површине за објекте и комплексе јавних служби 
 
У граници Плана налази се објекат високошколске установе – Факултет драмских 
уметности. Факултет драмских уметности је водећа образовна високошколска институција 
у области позоришта, филма, радија, и телевизије. Основана је као Академија за позоришну 
уметност 1948. године, а 1973/74. године добија данашњи назив и нови зграду на Новом 
Београду, која својом функционалношћу и могућностима обезбеђује најквалитетније услове 
студирања.  
 
У оквиру факултета налазе се: велика позоришна сцена, две биоскопске сале, филмски, 
телевизијски и радијски студијски простори, студио за снимање музике, три лабораторије – 
за извођачке уметности, за звук и за интерактивне уметности – радионице за производњу 
костима и реквизите, као и учионице, вежбаонице и сале чија је функционалност 
прилагођена специфичностима образовног процеса уметничких школа. Такође, у оквиру 
објекта се налазе наменски простори за часове сценске игре, пробе и практичан рад, као и 
студентски клуб и менза. 
 
Зграда Факултета ФДУ, наменски грађена, је награђена многобројним домаћим и 
међународним признањима из области архитектуре као јединствено здање. Приступ, 
визуелно разиграном објекту Факултета, у волуметријском смислу, спратности од П до 
П+2+Пк, је остварен са североисточне стране са улазног платоа на коти 77,8 мнв (кота 
високог приземља).  
 
Колски приступ парцели је обезбеђен посредно, приступном саобраћајницом са југозападне 
стране на коти око 74,5 мнв. На том нивоу се налазе садржаји ниског приземља НП. 
 
Објекат факултета налази се на парцели површине од око 1.42ha. Укупна БРГП објекта 
износи око 18.038m2. Постојећи број корисника/студената Факултета је 546, а број 
запослених: 118 наставног/стручног кадра, као и 63 помоћног особља. 
Објекат је доброг бонитета. У оквиру комплекса постоје уређене зелене површине са 
вредном вегетацијом. 
 

 

 
Улазни плато на североисточној страни ФДУ-а 
 

 

 

 
Југозападни део ФДУ-а 
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Поглед на објекат ФДУ-а са Булевара Уметности  
Слика 4: Факултет драмских уметности „ФДУ“ 

 
Неизграђено земљиште 
 
Неизграђено земљиште заузима површину од око 10ha. Простор је на травнатој површини, 
неуређен, уз присуство самоникле и сађене дрвенасте вегетације, појединачно и у групама.  
 

 

 

 

 
 

Слика 5: Неизграђено земљиште 

 
4.3. Постојеће саобраћајне површине  
 
Границу Плана, са северне стране тангира Булевар Арсенија Чарнојевића (у рангу 
аутопута), са јужне стране Булевар Милутина Миланковића (у рангу улице првог реда), са 
западне стране Улица Омладинских бригада (такође у рангу улице првог реда), и са источне 
стране Булевар уметности (у рангу улице другог реда). 
 
У постојећем стању унутар предметног простора изведена је само интерна саобраћајница 
која служи за приступ Факултету драмских уметности. 
 
У постојећем стању предметна локација је директно опслужена линијама аутобуског 
подсистема ЈГП-а које саобраћају Булеваром Арсенија Чарнојевића, Булеваром Милутина 
Миланковића, Булеваром уметности у Улицом Омладинских бригада. 
 
Паркирање возила обавља се на уређеној отвореној паркинг површини са северне стране 
Факултета драмских уметности. Такође, присутно је и нерегуларно паркирање у оквиру 
интерне саобраћајнице, као и уз зграду факултета (са јужне стране).  
 
У Булевару Милутина Миланковића, са стране уз предметни простор, као са супротне 
стране  у Улици Омладинских бригада изведене су двосмерне бициклистичке стазе.  
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4.4. Постојеће површине за инфраструктурне објекте и комплексе  
 

Електроенергетска мрежа и објекти 
 
За потребе напајања постојећих потрошача електричном енергијом изграђен је мањи број 
ТС 10/0,4 kV са одговарајућом мрежом водова 10 kV и 1 kV. Мрежа постојећих 
електроенергетских водова изграђена је подземно. 
 

Телекомуникациона мрежа и објекти 
 
Предметно подручје припада кабловском подручју аутоматске телефонске централе (АТЦ) 
"Нови Београд". Приступна телекомуникациона (ТК) мрежа изведена је кабловима 
постављеним слободно у земљу или у ТК канализацију, а претплатници су преко 
спољашњих односно унутрашњих извода повезани са дистрибутивном мрежом.  
 

Топловодна мрежа и објекти 
 
Предметни простор припада топлификационом систему топлане "Нови Београд״, чија мрежа 
ради у температурном и притисном режиму 120/55°C и NP16, а прикључивање потрошача је 
индиректно путем топлотних подстаница са измењивачима топлоте. 
 
Постојећи објекат који се налази у оквиру предметног Плана је топлификован путем 
постојећег топловодног прикључка  из правца постојеће топловодне мреже изведене дуж 
Улице Омладинских бригада. 
 

Гасоводна мрежа и објекти 
 
У граници предметног Плана није изведена гасоводна мрежа и постројења. 
 

Водоводна мрежа и објекти 
 
Простор обухваћен Планом припада првој висинској зони водоснабдевања града Београда 
са изграђеном водоводном мрежом упутар граница Плана и у непосредном окружењу. У 
оквиру границе Плана налази се постојећи прикључак Факултета драмских уметности  
димензије В1Л150, цевовод В1Л100 и примарни цевовод В1Л300-В1Л400 из правца 
Булевара Милутина Миланковића. 
 

Зона изворишта 
 
Подручје Плана налази се у широј зони санитарне заштите Београдског изворишта (Зона III).   
 
Заштита изворишта спроводи се у складу са: 

- Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања ("Службени гласник РС", бр. 92/08),  

- Решењем о зонама санитарне заштите на административној територији града Београда 
за изворишта подземних и површинских вода која служе за водоснабдевање града 
Београда (Министарство здравља Републике Србије, бр: 530-01-48/2014-10 од 
01.08.2014. године), 

- Елаборатом о зонама санитарне заштите изворишта подземних и површинских вода 
водоснабдевања града Београда (Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, 2013. 
год.). 

 

Канализациона мрежа и објекти 
 
Предметна локација припада територији Централног градског канализационог система, делу 
на коме је заснован сепарациони систем каналисања атмосферских и употребљених вода. 
У оквиру границе Плана налази се постојећи прикључак фекaлне канализације Факултета 
драмских уметности димензија ФК250,  који се улива у фекални колектор ФК600/1100 у 
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Улици Омладинских бригада, као и постојећи прикључак атмосферске канализације АБ400, 
који се улива у атмосферску канализацију у Булевару Милутина Миланковића. 
 
Атмосферски колектор АБ600 из правца Булевара уметности скреће и налази се у оквиру 
границе Плана уз Булевар Арсенија Станојевића као и фекална канализација ФК300. У 
оквиру границе Плана се налази и атмосферски колектор АБ600 из Булевара Милутина 
Миланковића.  
 
4.5. Стање животне средине 
 
Предметна локација се налази у сремском делу Београда, у топоклиматској зони 3 “Нови 

Београд” где је средња годишња температура ваздуха Тс=11.7С, годишња сума падавина 
600mm -650mm, а доминантан југоисточни ветар. 
Kвалитет животне средине се приказује на основу мерних података о емисији загађујућих 
материја и нивоа комуналне буке, добијених мониторингом на нивоу града. 
 
У непосредној околини, као и на самом разматраном простору нема индустријских 
постројења, те на квалитет ваздуха највећи  утицај  има саобраћај великог промета због 
јаких саобраћајница (два булевара и ауто-пута Е-70) које се налазе око блока 39. 
 
Квалитет ваздуха на подручју разматраним Планом назначен је на основу измерених 
вредности одређених параметара основних и специфичних загађујућих материја.  
Мерно место које је најближе предметном простору је “Омладинских бригада 104”, а 
резултати мерења за период 2000-2010. године са тог мерног места  су следећи: 
 

Омладинских бригада 104 
NO2 

aзотдиоксид 
Суспендоване 
честице PM10 

SO2 
сумпордиоксид 

 
Чађ 

Просечне вредности за 
период 2000-2010, (μg/m3) 

34,2 39,0 22,7 34,6 

ГВ Годишње вредности 40 g/m3 40 g/m3 50 g/m3 50 µg/m3 

Табела1 - Просечне вредности концентрације загађујућих материја - мерно место "Омладинских бригада 104" 

 
Контролом нивоа комуналне буке (2018. године) на најближeм мерном месту (Арсенија 
Чарнојевића), добијени су резултати који прелазе дозвољене вредности за ноћ (одступање 
5.0 у пролеће и 6.6 у јесен), док за дан они не прелазе допуштене граничне вредности за 
претпостављену акустичку зону (одсупање -1.5 у пролеће и 0.0 у јесен). 
 

Арсенија 
Чарнојевића 
ММ22 

Циклус мерења 

Дан (%) Ноћ (%) 

угрожено 
веома 

угрожено угрожено 
веома 

угрожено 

Пролеће 2018. 42 21 23 11 

Јесен 2018. 45 23 25 13 
Табела2 -  Проценат становништва угроженог и веома угроженог буком друмског саобраћаја 

 
Висок проценат угрожености становништва буком захтева адекватан предлог мера за 
смањење односно отклањање штетних утицаја буке на здравље људи и животну средину. 
 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове донео је Решење о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блока 39, 
градска општина Нови Београд, под бр. IX-03 350.14-13/19, дана 08.05.2019. године. 
 
4.6. Инжењерскогеолошки услови 
 
Према инжењерскогеолошкој рејонизацији дефинисаној за потребе ПГР Београда истражни 
простор припада Региону Б који обухвата алувијалне равни Саве и Дунава, односно 
инжењерскогеолошком рејону IIБ1. Овај рејон обухвата вештачки насуте делове алувијалних 
равни Саве и Дунава и сврстан је у условно повољне терене за урбанизацију.  Коришћење 
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ових терена при урбанизацији захтева потпуније дефинисање својстава терена у зони самог 
објекта у зависности од типа објекта и режима градње. 
 
Рејон IIБ1 - Терен изграђују квартарни седименти представљени језерским, алувијално-
језерским и алувијалним наносом до коте 71мнв, преко којих је извршено нивелисање 
терена до апсолутних кота 75-76 мнв рефулираним песком. Приповршинску зону изграђују 
прашинасто-песковите глине, јако до средње деформабилне, водом засићене, претежно 
слабо водопропусне. Оваква својства терена, заједно са насипом, чине терен овог рејона 
изузетно хетерогеним. У подини ових седимената заступљени су растресити до средње 
збијени, стално водом засићени, песковито-шљунковити седименти ''фације корита'', 
дебљине 6-10m. Подину алувијалних наноса чине речно-језерски седименти у којима 
преовлађују песковито-шљунковити седименти који су мање деформабилни, водом засићени 
и водопропусни. Подински део квартарних седимената представљен је језерским глинама и 
песковима. Геолошку основу терена изграђују терцијарне лапоровите глине. 
 
У терену су формиране две издани: горња слободна и доња сапета (колектор изворишта 
Београда). Горња, слободна издан, формирана је у насипу, на коти 70-72мнв, где је 
неповољнији утицај река, обзиром на бржу инфилтрацију воде кроз песак. При максималном 
водостају треба очекивати максимални ниво слободне издани до коте 74.0.  
Доња, сапета издан, формирана у песковито-шљунковитим седиментима алувијалног и 
речно-језерског наноса, у хидрауличкој је вези са Савом. 
 
При планирању објеката на овој локацији треба водити рачуна о стању подземне воде. 
Проблеми се могу јавити још у току извођења темељног ископа испод коте 74 мнв. Ископ за 
темеље се мора обавезно радити уз прописану заштиту подгадом (дијафрагме, шипови). 
Само темељење под водом је тешко изводљиво, нарочито у невезаним песковитим 
материјалима. Подземну воду, која ће се јавити у ископу, потребно је евакуисати применом 
игло-филтера, депресионих бунара и сл. Ниво подземне воде обарати до нивоа који ће 
испунити услове за несметан рад и обезбедити стабилност ископа у погледу пролома дна 
темељне јаме. Свако снижавање нивоа подземне воде у оваквим материјалима може 
довести до испирања песковитих честица (суфозија) и у случају постојања суседних 
објеката, до нестабилности и штетног слегања тла испод истих, па се захтевају веће мере 
опреза. 
 
Слегање терена под објектом услед сабијања стенских маса у његовој подлози могу бити  
велика и неравномерна, поготово код тешких објекта. До слегања може доћи услед бочног 
истискивања слабо носивих муљевитих стенских маса које су присутне у подлози. 
Објекте веће спратности који су великог оптерећења (које ће се од њих преносити на тло)  
фундирати дубоко на шиповима, с тим да се у зависности од конструктивног дела објекта 
део оптерећења може преносити и на темељно подтло. 
 
Са геотехничког аспекта, предметна локација спада у терене високе осетљивости и ризика 
услед хаварија у систему тло-инфраструктурна мрежа. Изградњом саобраћајница и објеката 
инфраструктуре ангажоваће се слој насипа од рефулираног песка. У оваквим материјалима, 
услед неадекватног коришћења (нпр. перманентно натапање водама из оштећене 
водоводно-канализационе мреже), могу да се изазову накнадна слегања тла, која утичу на 
даље изазивање деформација и оштећења на објектима инфраструктуре. Уколико се тло 
дуже изложи накнадном натапању, услед смањења физичко-механичких параметара и 
испирања финијих честица, може доћи до оштећења. У циљу спречавања поменутих, 
нежељених ефеката, при изградњи саобраћајница и пратеће инфраструктуре (водоводно-
канализациона мрежа) неопходно је на објектима водоводно-канализационе мреже 
обезбедити могућност праћења стања инсталација и могућност брзе интервенције у случају 
хаварије на мрежи. Зато је при пројектовању техничке инфраструктуре неопходно 
предвидети израду ревизионих и оскултативних шахти, као и системе чворишта и прекидне 
коморе.  
 
Према опште усвојеној хидрогеолошкој рејонизацији уже територије града Београда, ово 
подручје је перспективно са аспекта захватања и експлоатације подземних водних ресурса 
(коришћење геотермалне енергије).  
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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'' бр. 
101/15 и 95/18). 
 
5. ЗАШТИТА И ПОТЕНЦИЈАЛИ ПРОСТОРА И ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА ИЗГРАДЊЕ 
 
Заштита простора и основна ограничења у планирању обухваћеног подручја, на која ће се 
посебна пажња обратити у фази израде Нацрта плана и дефинисања планског решења у 
складу са условима надлежних институција су:  
 

 Булевар Арсенија Чарнојевића - аутопут са заштитним појасом и могућностима 
саобраћајног прикључка и саобраћајних веза; 

 Утицај планског решења на режим саобраћаја у околним саобраћајницама; 

 Геолошкоморфолошке карактеристике терена – висок ниво подземних вода и 
присуство слабо носивих седимената захтева детаљна геолошка истраживања 
терена што ће се дефинисати израдом инжењерско-геолошког елабората; 

 Преиспитивње постојеће трасе и прикључка фекалне канализације Факултета 
драмских уметности и атмосферског колектора на постојећу градску мрежу; 

 Планско подручје се налази у широј зони санитарне заштите водоизворишта те је 
неопходно спроводити мере заштите подземних вода и земљишта, које су прописане 
Решењем о зонама санитарне заштите на административној територији Града 
Београда за изворишта подземних и површинских вода која служе за 
водоснабдевање града Београда, бр.530-01-48/2014-10 од 01.08.2014., РС, 
Министарство здравља Републике;  

 Радио коридори са заштитним појасом; 

 Стање животне средине; 

 Постојећа квалитетна дрвенаста вегетација; 

 Заштићене визуре; 

 Висок архитектонски домет постојећег објекта Факултета драмских уметности. 
 
5.1  Заштита културног наслеђа 
 
Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима (“Сл. 
Гласник РС" бр. 71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон) простор у оквиру подручја 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 
не садржи појединачна културна добра нити добра под претходном заштитом.  
У границама обухвата Плана нема забележених археолошких локалитета или појединачних 
археолошких налаза.   
 

5.2  Услови од интереса за одбрану земље 
 
У току пројектовања и извођења радова на изградњи објеката применити мере заштите од 
пожара у складу са одредбама Закона о заштити од пожара ("Служвени гласник РС" бр. 
111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018) и правилницима и стандардима који ближе регулишу 
изградњу објеката. 
 
Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно Правилника о 
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна 
возила у близини објеката повећаног ризика од пожара  ("Службени лист СРЈ", бр.8/95) и 
других техничких прописа и стандарда за такву врсту објеката.  
 
При изради Плана придржавати се општих услова за пројектовање и изградњу објеката 
(високи објекти преко 30m са повећаним ризиком од пожара и отежаном ватрогасном 
интервенцијом), у складу са важећом законском и техничком регулативом која се односи на 
ту врсту објеката.  
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Предвиђени приступни путеви (постојећи и новопланирани), пролази и платои-платформе за 
ватрогасна возила до објеката требају бити у складу са категоријом објекта – високи објекти 
са повећаним ризиком од пожара и веома тешким условима за ватрогасну интервенцију. 
Планирани високи објекти морају имати приступ за интервенцију са најмање две стране, са 
довољном ширином и носивошћу саобраћајница-платоа за интервентна возила. 
 
Капацитет водоводне мреже мора да обезбеђује довољне количине воде за гашење пожара 
(иницијално гашење), како за хидрантску мрежу тако и за друге инсталације које користе 
воду за гашење пожара.  
 
Такође, предвидети остале инсталације и системе заштите у складу са важећим законским и 
техничким прописима за категорију објеката планираних за изградњу.  
 
При изради јавне подземне гараже придржавати се општих услова за пројектовање и 
изградњу објеката  са повећаним ризиком од пожара и отежаном ватрогасном 
интервенцијом, у складу са важећом законском и техничком регулативом која се односи на 
ту врсту објеката, поштујући одредбе Закона о заштити од пожара ("Службени гласник 
Републике Србије", број 111/2009 и 20/15, Правилника о техничким нормативима за 
приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објеката 
повећаног ризика од пожара  ("Службени лист СРЈ", бр.8/95). и других техничких прописа и 
стандарда за такву врсту објеката. 
 
У даљем поступку издавања локацијских услова за пројектовање и прикључење, у поступку 
израде Идејног решења за предметне објекте, потребно је прибавити Услове са аспекта 
мера заштите од пожара од стане надлежног органа Министарства, на основу којих ће се 
сагледати конкретна техничка решења, безбедносна растојања и др., у складу са Уредбом о 
локацијским условима ("Сл.гласник РС", бр.35/15 и 114/15). 
 
6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
Општи циљ израде Плана је да се у складу са Закључком Владе и захтевом Дирекције за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., дефинише комплекс за изградњу 
административног и оперативног центра Министарства унутрашњих послова са пратећим 
садржајима у складу са развојним програмима Министарства и омогући даљи развој 
комплекса високошколске установе, Факултета драмских уметности “ФДУ“ на постојећој 
локацији. 
 
7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 
 
7.1. Планирана претежна намена површина 
 
Предложене планиране намене површина су: 
 
Површине јавне намене: 

 површине за објекте и комплексе јавних служби:  

- Ј4 - високошколске установе 

- Ј11- комплекс посебне намене 

 мрежа саобраћајница 
 
Предложене планиране намене површина приказане су на графичком прилогу бр.3: 
"Предлог планиране намене површина" Р 1 : 1000. 
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7.1.1 Планиране површине за објекте и комплексе јавних служби 
 
Подручје Плана је подељено у две независне функционалне зоне јавних намена: 

 Ј4 – високошколска установа 

 Ј11 – комплекс посебне намене 
 
При планирању и реализацији комплекса и објеката јавних служби, максимално применити 
енергетски ефикасна решења и технологије, уз могућност коришћења обновљивих извора 
енергије (геотермалне, соларне и сл.). Потребно је применити штедљиве концепте, 
еколошки оправдане и економичне по питању енергената, како би се остварили циљеви 
попут енергетске продуктивности или енергетске градње као доприноса заштити животне 
средине и климатских услова.   
 

Ј4 - Високошколска установа  
 
У обухвату Плана задржава се постојећа Високошколска установа – Факултет драмских 
уметности “ФДУ” и овим Планом се формира припадајућа грађевинска парцела у површини 
од око 1,49ha, од целе кп. 2243/2, односно делова кп. 2243/1 и 2240/1 све КО Нови Београд. 
 
У складу са одредбама ПГР-а Београда, објекти високошколских установа као што је 
Факултет драмских уметности “ФДУ”, развијају се према посебним програмима надлежне 
институције. Величина земљишта се одређује у зависности од капацитета високошколске 
установе, односно броја корисника (студената), као и на основу посебних захтева, односно 
специфичности образовних профила.  
 
Факултет драмских уметности је, кроз попуњен анкетни упитник (који је приложен у 
документацији Плана), исказао иницијативу за проширењем грађевинских капацитета 
изградњом/доградњом мултифункционалне (универзалне) сале – „Центра за примену 
техничких иновација у уметности“ површине од око 2.500m². Наведени простор би се 
користио за реализацију пројеката којима би се експериментисало са новим технологијама 
уз њихову адекватну примену у снимању емисија и научних филмова.  
У фази израде Нацрта плана и дефинисања планског решења у складу са условима 
надлежних институција, посебна пажња биће усмерена на просторно-техничко-естетске 
могућности реконструкције и доградње, односно реализације наведене Иницијативе. 
 
Планом су утврђени параметри реконструкције и доградње Факултета ФДУ: 

 максимални индекс заузетости парцеле: 50%, 

 максимални индекс заузетости полуукопане етаже сутерена (Су): 65% (етажа на 
апсолутној коти 74,5мнв) 

 максимална висина венца објекта: 15m у односу на коту приступа парцели на 
74,5мнв, 

 минимални проценат слободних и зелених површина на парцели: 50%, 

 минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних 
објеката) је 35%, 

 
Дозвољена је реконструкција и доградња постојећег објекта, у циљу осавремењавања 
наставе и побољшања услова коришћења објекта. Према типологији, објекат на парцели је 
слободностојећи. На парцели није дозвољена изградња више објеката, као ни изградња 
помоћних објеката. 
 
У оквиру зоне намењене за високошколске установе предвиђено је максимално очување 
постојеће квалитетне дрвенасте вегетације и уклапање исте у зелене површине које ће бити 
планиране унутар ове зоне. 
 
У оквиру комплекса Факултета могуће је планирати и друге комплементарне садржаје: 
мултифункционална (универзална) сала, пратећи угоститељски садржаји, спортско-
рекреативни терени на отвореном, као и уређене зелене површине. 
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За планиране садржаје потребан број паркинг места биће обезбеђен у оквиру припадајуће 
парцеле на основу важећих норматива: 1 ПМ/ на 3 запослена. Паркирање обезбедити на 
отвореном паркинг простору на припадајућој парцели. 
 

Ј11 - Комплекс посебне намене  
 
На комплексу посебне намене, укупне површине од око 10,16ha, који се састоји од делова кп. 
2240/1 и 2243/1, односно целих кп. 2240/2, 2241 и 2242 све КО Нови Београд, а на основу 
програмских елемената достављених од стране Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије, планирана је изградња Административног и оперативног центра 
Министарства унутрашњих послова са пратећим садржајима.  
 
У планирању комплекса посебне намене - Административног и оперативног центра МУП-а 
са пратећим садржајима, дефинисани су основни урбанистички параметри у складу са 
развојним програмом МУП-а: 

 Максимални индекс заузетости: 60%, 

 максимални индекс заузетости подземних етажа: 85%,  

 максимална висина венца објекта је 50m у односу на нулту коту,  

 висина антенског стуба или хелидрома може бити изнад висине венца објекта, а 
према технолошких захтевима, уз услов да својом висином и положајем не угрожавају 
стамбене објекте у окружју. 

 минимални проценат слободних и зелених површина на парцели: 40%, 

 минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних 
објеката) је 15%. 

 
У подземним етажама објекта је, поред гаражирања возила, планирано и склониште 
капацитета око 300 особа, као и техничке и помоћне просторије.  
 
На крову објекта је предвиђена реализација хелидрома/хелипада. Такође, опциона слетања 
и полетања су предвиђена на нивоу партера у летовима посебне намене.  
 
Према типологији, објекти на парцели су слободностојећи.  
 
На парцели је дозвољена изградња више објеката. 
 
У оквиру зоне намењене за комплекс посебне намене препоручено је максимално очување 
постојеће квалитетне дрвенасте вегетације, нарочито у западном делу комплекса уз Ул. 
Омладинских бригада, као и уклапање исте у зелене и озелењене површине које ће бити 
планиране унутар ове зоне. 
 
Гараже објеката могуће је планирати у или испод објекта у габариту, подземно изван 
габарита објекта или надземно на грађевинској парцели као посебан објекат. 
 
Подземне етаже могу имати више нивоа (у складу са инжењерскогеолошким и 
хидротехничким условима), а раван кров изнад подземних етажа може се користити са 
одговарајућим уређењем (зелена површина, рекреативна површина, плато, саобраћајна 
паркинг површина и сл.). Подземне гараже се морају планирати тако да кота крова подземне 
гараже са финалним уређењем (мин. 120цм дебљина слоја плодне хумусне земље) буде 
изједначена са котом постојећег терена. Површине изнад планираних укопаних подземних 
гаража, решити као "кровни врт" са прописном подлогом, изолационим слојевима и слојем 
плодне хумусне земље дебљине мин. 120cm. Обезбедити контролисано одводњавање 
стазама и риголама. За озелењавање применити декоративне и цветне форме ниског 
дрвећа, шибља, перена, пузавица и сл. Одабрати врсте са плитким кореновим системом који 
су прилагођени намени и отпорни на негативне услове средине. 
 
Потребан број паркинг места, према програмским елементима, ће бити обезбеђен на 
парцели, на отвореним паркинг просторима или у подземним и надземним етажама где је 
планирана реализација гаража (укупно око 4000 ПМ/ГМ), у оквиру којих је потребан број 
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паркинг места за специјална возила. Појам „ГМ“ се односи на гаражна места у подземним и 
надземним етажама гаража. 
 
Могућа је фазна реализација објеката у оквиру комплекса посебне намене, с тим да свака од 
фаза представља функционалну целину. 
 
7.1.2 Планиране саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом 
 
Концепт уличне мреже заснива се на ПГР Београда. 
 
Булевар Арсенија Чарнојевића који предметни простор тангира са северне стране, остаје у 
рангу аутопута, Булевар Милутина Миланковића (тангира простор са јужне стране) остаје у 
рангу улице првог реда, Булевар уметности (тангира простор са источне стране) остаје 
укица другог реда, док Улица Омладинских бригада која простор тангира са западне стране, 
уместо магистрале постаје улица првог реда. 
 
Булевар Арсенија Чарнојевића је део привремене деонице Државног пута Iа реда А1, између 
чвора 123 "петља Београд" и чвора 15401 "петља Бубањ поток (Лештане)". Стационаже 
укрштаја Улице Омладинских бригада и Булевара уметности са наведеним Државним путем, 
између којих се налази граница Плана, су km 12+835, односно km 13+226. 
  
Унутар предметног подручја нема планираних саобраћајница примарне уличне мреже. 
 
За потребе Факултета драмских уметности планира се отварање новог приступа типа улив-
излив са Булевара уметности. 
 
Приступање планираном комплексу Министарства унутрашњих послова планира се на 
следећи начин: 

 са Булевара уметности: 
- за службена возила планира се формирање излива пре, односно улива после 

позиције постојећег приступа на Булевар уметности са пуним програмом веза (који 
се задржава за остале кориснике), 

- планира се отварање приступа типа улив-излив на позицији између Булевара 
Милутина Миланковића и планираног приступа Факултету драмских уметности. 

 са Булевара Милутина Миланковића планирају се два приступа типа улив/излив 

 са Улице Омладинских бригада: 
- планира се нов приступ типа улив/излив, 
- на позицији постојећег започетог приступа (наспрам постојећег приступа 

стамбеном блоку), планира се раскрсница са пуним програмом веза, због чега се 
прекида разделно острво и отвара трака за лева скретања из Улице Омладинских 
бригада. Због обезбеђења проточности и безбедности саобраћаја, потребно је 
режимским мерама обезбедити да на овој раскрсници пун програм веза користе 
само возила Министарства унутрашњих послова. Такође, северно, односно јужно 
од ове раскрснице, за службена возила планирају се излив, односно улив на Улицу 
Омладинских бригада, 

 са Булевара Арсенија Чарнојевића, планира се приступ са сервисне саобраћајнице 
(на позицији постојећег започетог приступа). 

 
Развој јавног граског превоза путника овог простора планираће се у складу са развојним 
плановима Дирекције за јавни превоз. 
 
За планиране садржаје обезбедити потребан број паркинг места у оквиру припадајуће 
парцеле.  
 
Eлементи ситуационог, нивелационог и регулационог плана саобраћајних површина, 
дефинисаће се у току израде Нацрта плана. 
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Бициклистички саобраћај 
 
Према стратешким плановима за развој бициклистичких стаза у граду, поред постојећих 
стаза у Улици Омладинских бригада и Булевару Милутина Миланковића, планирана је и 
стаза дуж Булевара уметности. 
 
Електроенергетска мрежа и објекти 
 
Напајање планираних потрошача биће оријентисано на постојећу или планирану 
електроенергетску мрежу односно трафостаницу, што ће се дефинисати у току израде 
Нацрта плана.  
 
Телекомуникациона мрежа и објекти 
 
У циљу једноставнијег решавања потреба за новим прикључцима, као и преласка на нове 
технологије потребно је предвидети приступ свим постојећим и планираним објектима  
путем ТК канализације. 
Прикључење планираних телекомуникационих корисника биће дефинисано у току израде 
Нацрта плана.  
 
Топловодна мрежа и објекти 
 
Планирани потошачи могу се прикључити на постојећу топловодну мрежу изведену у 
ободним улицама предметног Плана изградњом топловодних прикључака. 
 
Гасоводна мрежа и објекти 
 
Према ПГР Београда планирана је изградња челичног дистрибутивног гасовода (p=6÷16 bar-
a) дуж Улице Омладинских бригада од постојећег челичног дистрибутивног гасовода  ГМ 05-
02 (p=6÷16 bar-a) према Булевару Михаила Пупина, чиме би се стекли услови за 
прикључење планираних потрошача на предметном подручју на гасоводну мрежу. 
 
Водоводна мрежа и објекти 
 
Све цевоводе пречника мањег од Ø150 је потребно реконструисати на минимални пречник  
Ø150. На местима где цевоводи нису у саобраћајници успоставља се појас заштите са сваке 
стране цевовода од: 

 Ø80- Ø200 -1,50m; 

 од Ø300- Ø500 -3.00m. 
 
Канализациона мрежа и објекти 
 
Реципијент за фекалну канализацију је постојећи фекални колектор ФК600/1100 у Улици 
Омладинских бригада. Реципијент за атмоферске воде су постојећи атмосферски колектори 
АБ600 и АБ700 у Булевару Милутина Миланковића и атмосферски колектор АБ600 уз 
Булевар Арсенија Чарнојевића. 
 
Појас заштите око канализационе мреже и колектора је обострано по 2,50m. 
 
Минимални пречник фекалне канализације Ø250, а атмосферске Ø300. 
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7.2. Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране БРГП 
 

 
Табела 3 - Табела биланса површина предложених намена (оријентационо)  
 

 
Табела 4 - Упоредни приказ укупних постојећих и планираних капацитета - 
оријентационо 
 

 
Табела 5 - Табела процењених укупних капацитета инфраструктуре – 
оријентационо 
 
У фази Нацрта плана прецизно ће се одредити биланси планираних површина, 
урбанистички параметри на нивоу парцеле као и планирани капацитети изградње. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАМЕНА ПОВРШИНА
постојеће (ha) 

(оријентационо)   
(%) 

укупно планирано 

(ha) 

(оријентационо)

(%) 

површине за објекте и комплексе јавних служби 1,42 12,1 11,65 99,6

мрежа саобраћајница 0,27 2,3 0,05 0,4

укупно јавнe наменe 1,69 14,4 11,70 100,0

неизграђено земљиште 10,01 85,6 0,00 0,0

укупно остале намене 10,01 85,6 0,00 0,0

УКУПНО У ОБУХВАТУ ПЛАНА 11,70 100 11,70 100

површине јавнe наменe

површине осталих намена

Остварени капацитети

ПОСТОЈЕћЕ 

(оријентационо)

УКУПНО ПЛАНИРАНО 

(пост.+ново) 

(оријентационо)

Укупна површина Плана 11,70 hа 11,70 hа

Нето површина блокова* 11,43 hа 11,65 hа

Ј4 - високошколске установе 18.000 m2 25.000 m2

Ј11 - комплекс посебне намене 0 m2 180.000 m2

Укупно површине јавне намене 18.000 m2 205.000 m2

УКУПНА БРГП 18.000 m2 205.000 m2

Број запослених 181 4.800

Просечан индекс изграђености** 0,16 1,76

Површине јавне намене

*      Без саобраћајне мреже    

**    Просечан индекс изграђености је однос укупне БРГП и нето површине блокова у m
2 

капацитети инфраструктуре 

(оријентационо)

апроксимативна једновремена снага Pj=11,2MW

планирани вид грејања даљинско грејање

број телефонских прикључака 1870

средња дневна потрошња воде Q ср.дн. = 12 l/s

Q пожарни = 30l/s
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8. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 
Очекивани ефекти планирања су: 

 Реализација планираног специјализованог центра – комплекса посебне намене, 
Административног и оперативног центра МУП-а, као установе од изузетног значаја за 
Републику Србију.  Пројекат се спроводи на основу Закључка Владе РС као 
приоритетна инвестиција. 

 Заокруживање просторно-функционалне целине јавних намена у блоку 39, изградњом 
Административно-оперативног центра МУП-а са пратећим садржајима на 
јединственој локацији. Отворени јавни простори између објеката јавне намене, имаће 
такође важну улогу у формирању просторно функционалне целине блока. 

 планирана реализација објеката јавне намене ће својим квалитетом изградње и 
архитектонским обликовањем, заокружити физичку структуру блока започету 1974 
год. изградњом објекта ФДУ. 

 Унапређење стања животне средине кроз изградњу зелених и озелењених кровова, 
зелених фасада и сл. 

 Рационалније коришћење природних ресурса и смањење негативних утицаја на 
животну средину применом мера енергетски ефикасне изградње и коришћењем 
геотермалне енергије. Ово подручје је, према опште усвојеној хидрогеолошкој 
рејонизацији уже територије града Београда, перспективно са аспекта захватања и 
експлоатације подземних водних ресурса (коришћење геотермалне енергије). 

 Повећање броја радних места 
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Саставни део Елабората за рани јавни увид су и: 
 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ  

 
1. ШИРА СИТУАЦИЈА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА    Р 1: 5000 
2. ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА  Р 1: 1000 
3. ПРЕДЛОГ ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА Р 1: 1000 
 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
1. Регистрација предузећа 
2. Лиценца и Изјава одговорног урбанисте 
3. Одлука о изради Плана  
4. Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину 
5. Извод из ПГР Београда 
6. Извод из ПГР СЗП Београда     
7. Подаци о постојећој планској документацији 
8. Партиципација стејкхолдера – попуњен Упитник у писаној форми 
 

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
   
1.  Катастарски план са границом Плана Р 1:1000 
2.  Топографски план са границом Плана  Р 1:1000 
3.  Катастар водова и подземних инсталација са границом Плана  Р 1:1000 

 
 


