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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ КОМПЛЕКСА ТОПЛАНЕ,
УЛИЦЕ САВСКИ НАСИП, МОСТА ГАЗЕЛА И РЕКЕ САВЕ
ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

- Елаборат за рани јавни увид I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
1. УВОД
Изради Плана детаљне регулације за подручје између комплекса Топлане, улице Савски
насип, моста Газела и реке Саве, градска општина Нови Београд (у даљем тексту: План)
приступило се на основу Одлуке о изради Плана („Службени лист града Београда“, бр. 37/16)
(у даљем тексту: Одлука) коју је Скупштина града Београда донела на седници одржаној
28.04.2016.године. Повод за доношење Одлуке о изради Плана представља иницијатива
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. упућена Секретаријату за
урбанизам и грађевинске послове под бројем 49031/96000-VI-1 од 19.08.2015. године и допис
број 8842/6-01 од 11.02.2016. године упућен Урбанистичком заводу Београда ЈУП.
Како би се целовито и интегрално сагледао простор дела новобеоградског приобаља, од
комплекса топлане ТО ''Нови Београд'' до Старог сајмишта, на коме су донете одлуке о
изради четири плана детаљне регулације, Урбанистички завод Београда је приступио изради
Студије капацитета и типологије изградње на потезу леве обале Саве (у даљем тексту:
Студија),
Сходно планираним намена и циљевима израде Планова за чију израду су донете наведене
Одлуке, у оквиру Студије је формиран предлог планираних капацитета изградње у виду
графичког прилога ''Концепта планиране намене површина са предлогом граница планова
детаљне регулације'' са пратећим образложењем, који је потврђен кроз Закључак Комисије
за планове са 232. седнице одржане 27.12.2016.године. Студија и наведени Закључак
представљају основ за дефинисање планских решења четири плана детаљне регулације на
предметном потезу и саставни су део Документације Елабората за рани јавни увид (у даљем
тексту: Елабората).
2. ОБУХВАТ ПЛАНА
На основу ''Концепта планиране намене површина са предлогом граница планова детаљне
регулације'' из Студије, извршена је прерасподела површина обухваћених границама из
Одлука о изради овог Плана и Плана детаљне регулације дела блокова 18а и 69, градска
општина Нови Београд.
Границом Плана је обухваћен део територије градске општине Нови Београд између источне
границе комплекса Топлане, јужне границе к.п.5371 КО Нови Београд, границе Регулационог
плана дела блока 69 уз улицу Јурија Гагарина у Новом Београду (Службени лист града
Београда, бр. 28/02), предложене нове границе Плана детаљне регулације дела блокова 18а
и 69, градска општина Нови Београд, моста Газела и обале реке Саве.
Површина обухваћена Планом детаљне регулације износи око 83,50 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;
расположива копија плана у Р 1:1000;
катстар подземних водова и инсталација у Р 1:1000.

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
обухвата'' Р 1: 5000.
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).
По Плану генералне регулације, подручје предметног Плана припада централној зони,
карактеристичној целини X – Новобеоградски блокови, Бежанијска коса.
Површине у оквиру којих се налази Бродоградилиште "Београд", су планиране за
трансформацију у комерцијалне, стамбене и јавне садржаје у складу са околним градским
ткивом.

Слика 1. Извод из Плана генералне регулације - "Планиранa намена површина" 1

Према Плану генералне регулације, границом Плана су обухваћене површине намењене за:

1

Намене дефинисане графичким прилогом "Планирана намена површина" представљају претежну, доминантну намену на том простору,
што значи да заузимају више од 50% површине блока, односно зоне у којој је означена та намена. Свака намена подразумева и друге
компатибилне намене, према табели компатибилности намена и одговарајућим условима. На нивоу појединачних парцела у оквиру блока
намена дефинисана као компатибилна може бити доминантна или једина.
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Површине осталих намена
- мешовити градски центри
Површине јавне и/или осталих намена
- површине за спортске објекте и комплексе
Површине јавне намене
- мрежа саобраћајница
- железница
- водене површине
- јавне зелене површине
Према типологији изградње мешовитих градских центара, на предметном подручју се
планира зона мешовитих градских центара у зони више спратности (М4).

Слика 2. Извод из Плана генералне регулације - "Подела на зоне са истим правилима грађења"

Зона мешовитих градских центара
Према типологији изградње мешовитих градских центара, на предметном подручју се
планира зона мешовитих градских центара у зони више спратности (М4).
Мешовити градски центри подразумевају комбинацију комерцијалних садржаја са становањем
у односу становање : пословање 0 - 80% : 20% - 100%.
Са мешовитим градским центрима су компатибилни комерцијални садржаји из области
трговине и услужних делатности које не угрожавају животну средину и не стварају буку, као
и остале компатибилне намене у складу са Табелом "Компатибилност намена" (тачка 5.1.
Плана генералне регулације). Планирани урбанистички параметри су:
- индекс заузетости („З“) на парцели је до 60%;
- индекс изграђености („И“) на парцели је до 5.0;
- максимална висина венца објекта је 32.0m, изузетно 44.2m, што дефинише
оријентациону планирану спратност П+8+Пк/Пс, изузетно до П+12+Пк/Пс;
- проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 40% (незастрте зелене
површине на парцели су мин. 10%).
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Извод из ПГР-а и графички прилог Планирана намена површина су саставни део
документације овог Елабората.
4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
4.1. Постојећа планска документација
Делови планова обухваћени границом Плана:
•

Измена и допуна детаљног урбанистичког плана дела Савске обале у Новом
Београду ("Сл. лист града Београда", бр. 25/88)

Слика 3. Извод из Измена и допуна детаљног урбанистичког плана дела Савске обале у Новом
Београду ("Сл. лист града Београда", бр. 25/88)

Изменама и допунама ДУП-а планира се траса новог одбрамбеног насипа на коти 77.5mнв
која иде дуж северне границе Плана од постојећег одбрамбеног насипа код блока 70а до
изграђеног дела приобаља испред блока 19 и Старог сајмишта, која представља последњу
неприступачну и неуређену обалу Саве. Круна насипа планирана је на читавој деоници
ширине 11m на којој се планира пешачка и бициклистичка стаза која служи и као приступ
комуналним возилима. Део обале ка реци Сави планиран је као коси кеј нагиба 1:1,5 до коте
72,80mнв са пешачком стазом на коти 73,50mнв (истоветно са обалоутврдама испред блока
70 и Старог сајмишта на које се наставља).
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Решење појаса обалоутврде северне обале Бежанијског зимовника зависи од детаљне намене
ове зоне и Планом се само начелно утврђује положај регулационе линије.
Обални појас Мале аде Циганлије предвиђа се као коси кеј до коте 72,80mнв којим се прати
постојећа линија обале. Овај кеј је планиран првенствено као техничко решење осигурања
обале и не предвиђа поплочану пешачку стазу уз воду.
Предвиђа се задржавање рени бунара бр. 26, 27, 28, 29 и 30. и уклањање постојећих
стамбених објеката бесправно саграђених на Малој ади Циганлији и објеката привременог
становања уз Бродарску улицу.
План омогућује две врсте веза између изграђеног ткива у залеђу и приобаља:
• прилаз до приобаља са више тачака са територије и акваторије;
• континуалну пешачку комуникацију уз реку.
У зони зимовника планирају се два пешачка прелаза. Један пешачки мост код Новог
железничког моста и један понтонски пешачки мост у зони ближој Бродоградилишту.
Зона припадајуће акваторије, зона приобаља, брањена зона и зона зимовника планирају се
за садржаје на води, рекреацију, пратеће објекте за потребе рекреације и хидротехничке
грађевине. Локација уређених терена за рекреацију на Малој ади Циганлији планирана је као
једна целина са спортским теренима на коти 75.5mнв и отвореним купалиштем и пратећим
објектима.
Овај Детаљни урбанистички план није реализован на простору од блока 70а до Савског
амфитеатра, што се првенствено односи на планирани одбрамбени насип на коти 77.5mнв,
који чини функционалну целину са браном на разграничењу зимовника од акваторије
бродоградилишта.
У оквиру предложене границе Плана, наведена решења биће анализирана и преиспитана.
•

Измене и допуне плана детаљне регулације за саобраћајни потез
унутрашњег магистралног полупрстена од саобраћајнице Т6 до панчевачког
моста – деоница улице Тошин бунар до чвора Аутокоманда ("Сл. лист града
Београда", бр. 39/11)

Слика 4. Извод из Измена и допуна плана
детаљне регулације за саобраћајни потез
унутрашњег
магистралног
полупрстена
од
саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста –
деоница улице Тошин бунар до чвора
Аутокоманда ("Сл. лист града Београда", бр.
39/11).

Траса УМП-а на левој обали Саве је фиксни елемент у простору ограниченом предложеном
границом Плана и реализована је на основу наведеног Плана детаљне регулације. Изградњом
моста обезбеђено је неометано коришћење овог дела обале са аспекта одржавања обале и
обављања континуинираног пешачког и бициклистичког саобраћаја.
Позиција конструктивних елемената моста условила је и наметнула планирано решење
саобраћаја и намена површина у обухвату овог Плана.
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•

Детаљни урбанистички план путничког железничког чвора у Београду ("Сл.
лист града Београда", бр. 13/72)

Слика 5. Извод из Детаљног урбанистичког плана путничког железничког чвора у Београду ("Сл. лист
града Београда", бр. 13/72)

Траса железнице је фиксни елемент у простору ограниченом предложеном границом Плана.
Заштитне зоне железнице дефинисане овим детаљним урбанстичким планом, биће
преиспитане и дефинисане у складу са условима надлежних институција и планираном
изградњом у контактном простору.
Предложеном границом Плана обухваћени су и делови следећих урбанистичких планова чија
се решења односе на инфраструктурно опремање ширег подручја:
•
•
•

Детаљни урбанистички план топлификације подручја на десној обали Саве ("Сл. лист
града Београда", бр. 106/90);
План детаљне регулације за реконструкцију и доградњу топловодне мреже од топлане
ТО Нови Београд до подручја ППППН Београд на води, градске општине Нови Београд
и Савски венац ("Сл. лист града Београда", бр. 4/16);
План детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110кV од постојеће ТС
110/35 кV Топлана - Нови Београд до подручја ППППН Београд на води градске
општине Нови Београд и Савски венац ("Сл. лист града Београда", бр. 46/16).

У контактном подручју се примењује:
• Регулациони план дела блока 69 уз улицу Јурија Гагарина у Новом Београду („Сл. лист
града Београда“, бр. 28/02).
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Слика 6. Извод из Регулационог плана дела блока 69 уз улицу Јурија Гагарина у Новом Београду („Сл.
лист града Београда“, бр. 28/02)

Овим регулационим планом је планирана саобраћајница која је паралелна са Улицом Јурија
Гагарина, чија регулациона линија се поклапа са делом северозападне границе Плана и којим
се планира изградња у контактном блоку.
• Просторни план подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда –
подручје приобаља реке Саве за пројекат "Београд на води" (Сл. Гласник РС" , бр.
7/15)

Слика 7. Извод из ППППН уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за
пројекат "Београд на води" (Сл. Гласник РС" , бр. 7/15)

Овим планом је дефинисана намена површина у оквиру предложене границе Плана, за
простор прибалног земљишта на левој обали Саве и утврђена је обавезна израда јавног
урбанистичко-архитектонског конкурса.
У контактном подручју су у изради планови на основу следећих Одлука:
• Одлука о изради плана детаљне регулације дела блокова 18а и 69, градска општина
Нови Београд („Сл. лист града Београда“, бр. 7/10) – фаза Нацрта.
• Одлука о изради плана детаљне регулације дела блока 68, градска општина Нови
Београд („Сл. лист града Београда“, бр. 30/15) - фаза Нацрта.
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•

Одлука о изради Плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система
даљинског грејања у Београду (I фаза, II етапа) - целина ТО Нови Београд градска
општина Нови Београд, ("Службени лист града Београда", бр. 49/09) – фаза Нацрта.

Слика 8. Приказ граница Планова из наведених Одлука

Слика 9. Приказ предложених граница Планова

Границе наведених важећих урбанистичких планова и донетих Одлука су саставни део
документације овог Елабората и биће међусобно усаглашаване током формирања коначних
урбанистичких решења целокупног простора.
Остала урбанистичка документација од утицаја на предметни простор:
Подручје у оквиру границе Плана сагледано је и анализирано у следећим документима:
•

План места за постављање пловила на делу обале и водног простора на територији
града Београда (I фаза) („Сл. лист града Београда“, бр. 9/13, 16/13 и 62/14)

Овим документом су утврђене зоне у којима је могуће постављање пловила у функцији
угоститељства, спорта, саобраћаја и сл. У оквиру предложене границе Плана, по овом
документу могуће је планирање марина и привезишта за чамце, пристана и угоститељских
објеката на води.
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Слика 10. Извод из Плана места за постављање пловила на делу обале и водног простора на
територији града Београда (I фаза) („Сл. лист града Београда“, бр. 9/13, 16/13 и 62/14)

•

Студија о утврђивању локација на обалама града Београда за депоновање речног
материјала (2013. година)

Овом студијом извршено је вредновање постојећих локација за депоновање речног
материјала, којих у оквиру предложене границе плана има укупно 10. Препорука је да се у
централним градским општинама и на уређеним обала река због просторних ограничења и
непосредне близине стамбених објеката, као и услова заштите, постојеће депоније речног
наноса преместе на нове локације у оквиру зона планираних овом Студијом.

Слика 11. Оријентациона позиција постојећих локација за депоновање речног материјала
(Извод из Студије)
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4.2. Постојеће коришћење земљишта
У постојећем стању издвајају се:
- привредне површине
- површине за становање
- површине за комерцијалне садржаје
- зелене површине
- неизграђене површине
- саобраћајне површине
- воде и водене површине
Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр. 2: „Постојеће
коришћење земљишта“ Р 1: 2500.
Привредне површине
На подручју Плана на површини од око 29ha, налази се комплекс бродоградилишта, који је у
великој мери реализован на основу ДУП-а Бродоградилиште ''Тито'', измена и допуна
(''Сл.лист града Београда'' 9/88) , који је стављен ван снаге. У оквиру овог комплекса, издваја
се територија у оквиру које се одвијају привредне и комерцијалне делатности у површини од
око 22,3ha и акваторија површине 4.9ha, а осталих око 2.0ha намењени су зеленилу и
саобраћају. Површина под објектима је око 6.0ha а спратност и висине објеката су разнолики
сходно технолошким процесима који се одвијају унутар њих. Овај комплекс је Планом
генералне регулације планиран за трансформацију у комерцијалне, стамбене и јавне
садржаје у складу са околним градским ткивом.

Комплекс Бродоградилишта

На површини од око 24.0ha у инудационом појасу и на простору заштите од високих вода, у
близини старог железничког моста и у Бежанијском рукавцу, као и на делу уз обалу Саве,
налази се укупно 10 локација у оквиру којих се врши депоновање некласификованог шљунка,
сепарација, депоновање класификованог шљунка а на појединим локацијама и производња
бетона. Ове локације се планирају за измештање.

ИНКОП доо

LAFARGE

ТРУДБЕНИК
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РАТКО МИТРОВИЋ

ГП ПЛАНУМ АД

ГП ПАРТИЗАНСКИ ПУТ
ДОО

БЕТОН ПЛУС

РАД ХОЛДИНГ ГП

ГП МОСТОГРАДЊА

ГП НАПРЕД

Становање
Ово је зона неплански уређеног индивидуалног становања уз улицу Савски насип, на
површини од око 1.3ha. Зона се налази у депресији у односу на околни терен, односно на
улицу Савски насип која има функцију одбране од великих вода. Укупна БРГП објеката је око
4.000m2, односно остварени индекс изграђености је око И=0.3 а индекс заузетости око
З=23%. Објекти су слободностојећи на катастарским парцелама различите површине и
геометријских форми, спратности П до П+1.
У оквиру комплекса бродоградилишта, на катастарској парцели површине око 0.4ha
изграђено је више објеката индивидуалног становања. Укупна БРГП објеката је око 1.500m2.
Објекти су слободностојећи, спратности П са баштама оријентисаним према зони приобаља.

Зона становања уз Улицу Савски насип

Зона становања уз приобаље

Ове зоне становања се карактеришу изграђеним ткивом које није примерено овом простору и
планирају се за трансформацију у одговарајући тип изградње.
Комерцијални садржаји
Ова зона обухвата део комплекса бродоградилишта у оквиру кога се налазе објекти ITHS
Високе струковне школе за информационе технологије и Средње школе за информационе
технологије.
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У оквиру ограђеног простора, површине око 3.5 ha, налазе се објекти укупне БРГП око
9.500m2, спратности П+1+галерија, као и знатни капацитети за паркирање и спортски
терени.

ITHS Висока струковна и средња школа за информационе техологије – Comtrade

Зелене површине
Зелене површине у приобаљу заузимају око 8.0ha. У великом делу представљају неуређене
зелене површине у оквиру којих се налазе складишта, магацини, отворена стоваришта и
паркиралишта. У оквиру уређених зелених површина, које су оријентисане према рукавцу и
отвореном току реке Саве налазе се појединачни угоститељски објекти, мотонаутички и
бродомоделарски клубови. С обзиром да се ради о ужој зони заштите водоизворишта, у
оквиру ових површина налазе се и четири рени бунара.
Постојећа вегетација, фрагментарно распоређена, налази се на различитим површинама,
широм обухвата плана. Дрвеће и шибље, у групама и појединачно, највише су присутни на
простору између тока реке Саве и марине за чамце, односно зимовника. Такође, приобална
вегетација линеарне структуре, уочљива је на површинама поред обале реке Саве и дуж
зимовника са Новобеоградске стране. Веће, компактне површине зеленила, присутне су у
зони постојећег становања са припадајућим парцелама које су већином озелењене густим
засадима дрвећа, шибља и остале вегетације ниже спратности.
На свим осталим површинама, попут озелењених косина дуж пруге непосредно поред
железничког моста, на парцелама комерцијалних делатности, привредним површинама,
стовариштима, поред неуређених површина и др., присутне су мање групе и појединачни
примерци дрвећа и шибља, као и претежно запуштене затрављене површине, површине под
самониклом дрвенастом и нижом зељастом вегетацијом.

Уређене зелене површине приобаља
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Садржаји у оквиру зелених површина приобаља

Неуређене зелене површине приобаља

Неизграђене површине
Неизграђене површине у виду запуштеним травнатих површина заузимају око 2.25 ha. Налазе
се уз Мост Газела и уз Ул. Савски насип.

4.3. Постојеће саобраћајне површине
Унутар границе Плана, налазе се следеће улице: Савски насип и Бродарска улица, као и
велики број приступних унутар блоковских саобраћајница, нижег ранга које имају улогу
приступа одређеним садржајима.
Део простора у оквиру границе Плана, са северно-источне стране тангира Мост „Газела“,који
представља део градског аутопута. Унутар границе предметног плана одређен је коридор
који је намењен објекту и приступним саобраћајницама Мосту на Ади.
Део посматраног простора посредно тангира и примарна градска саобраћајница Јурија
Гагарина. Поменута саобраћајница има веома важну улогу у погледу приступа предметном
простору јер су све постојеће саобраћајнице нижег реда и локалног значаја у оквиру
границом обухваћег подручја директно повезане на улицу Јурија Гагарина.
Предметна локација је директно опслужена линијама аутобуског подсистема ЈГПП-а које
саобраћају улицама Јурија Гагарина и Савски насип.
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Паркирање возила корисника садржаја у оквиру предметног простора обавља се на
парцелама на којим су изграђени објекти и у оквиру регулације јавних саобраћајних
површина.
Средишњим делом овог простора пружа се железничка пруга на потезу Железничка станица
„Нови Београд“ - Железничка станица „Београд – центар“. Овај потез је део железничке
пруге Београд–Батајница–Суботица (коридор Xb).
Део железничке пруге на потезу Железничка станица „Нови Београд“ – Железничка станица
„Београд Главна“ која је део старог железничког чвора се изградњом Београда на води, у
делу Савског амфитеатра на десној обали Саве, укида се из система.

Стари железнички мост

Мост Газела

Нови железнички мост

Мост на Ади - однос према секундарној саобраћајној мрежи
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4.4. Постојеће површине за инфраструктурне објекте и комплексе
Постојећа водоводна мрежа и објекти
Подручје предметног Плана припада првој висинској зони водоснабдевања града Београда и
налази се у ужој зони санитарне заштите водоизворишта. Заштита водоизворишта 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 бр: 530-01-48/2014-10 од 01.08.2014. године),
- Решењем о престанку важења појединих решења Градског комитета за здравство, рад и
социјалну политику и Градског комитета за здравство (''Службени лист града Београда'',
бр. 84/14).
Од постојећих водоводних инсталација и објеката, уз обалу реке Саве налазе се четири рени
бунара (РБ-27 - РБ-30) и цевовод сирове воде В1Ч700 - В1Ч800 mm који их повезује. Дуж
улице Антифашистичке борбе на делу од насипа до улице Јурија Гагарина изграђен је
цевовод сирове воде В1Ч1200 mm. Унутар граница Плана, посебно у западном делу, сходно
постојећим наменама изграђена је дистибутивна водоводна мрежа.

Рени бунари

Постојећа канализациона мрежа и објекти
Подручје предметног плана припада Централном канализационом систему, који се каналише
по сепарационом начину одвођења атмосферских и употребљених вода.
Са хидротехничке тачке гледишта предметно подручје припада сливовима КЦС "Галовица" и
КЦС "Газела". Атмосферске воде сакупљају се колекторима и одводе до црпних станица,
одакле се упућују у реку Саву.
Употребљене воде се колекторима и канализационим црпним станицама "Галовица", "Газела"
и "Ушће" сакупљају и упућују до излива на ушћу реке Саве у Дунав.
Главни одводници атмосферских и употребљених вода су постојећи колектори у улици Јурија
Гагарина (ФБ140/160 cm, АК800-АК900 mm), односно Владимира Поповића (ФБ70/125 cm,
АКØ800 – АКØ1300 mm).
Унутар граница Плана, посебно у западном делу, сходно постојећим наменама изграђена је
секундарна канализациона мрежа до везе на постојеће колекторе у улици Јурија Гагарина.
Водопривреда
Локација предметног плана налази се на левој обали реке Саве. Акваторија, зимовник на
Сави, заузима око 18.0ha. На деоници од моста Газела до Старог железничког моста лева
обала реке Саве је уређена, постојеће коте круне насипа су око 76,15 mnm и ниже су од
потребног нивоа заштите.
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Узводно од Старог железничког моста функцију обране од поплава најпре има насип пруге а
потом улица Савски насип. Постојећи железнички насип има високу нивелету круне, изнад
хиљадугодишње воде. Обала на овом делу даље, на потезу од 2,5 km узводно није
обезбеђена, изузев на кратким деловима (кеј "Сипорекс" и Топлана).
У оквиру Бежанијског зимовника налази се марина са 87 места за привез бродова, за пловила
од 5 до 15m као и бродомоделарски, једриличарски и мотонаутички клубови.

Бежанијски зимовник

Електроенергетска мрежа и објекти
Дуж коридора Улице савски насип, у заједничком рову северном страном, изграђeна су два
(2) подземна електроенергетска (ее) вода 35 kV: веза (трансформаторске станице) ТС 110/35
kV „Топлана Нови Београд“ и ТС 35/10 kV „Савски венац“.
У оквиру границе Плана изграђен је већи број 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 подземно и надземно пратећи коридор саобраћајних површина.
Саобраћајне површине опремљене су инсталацијама ЈО које су изведене на стубовима
нисконапонске, односно 1 kV мреже.
Напајање електричном енергијом предметног подручја оријентисано је на ТС 110/10 kV:
„Београд 12 (ФОБ)“ и „Београд 40 (Сава центар)“.
Телекомуникациона мрежа и објекти
Предметно подручје, у оквиру границе Плана, припада кабловском подручју Н°37 аутоматске
телефонске централе (АТЦ) „Бежанија“. Приступна телекомуникациона (тк) мрежа изведена
је кабловима постављеним у тк канализацију или слободно у земљу, 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 изведени су и у фази експлоатације:
• магистрални топловод М6, пречника ∅762/11 мм и ∅609,6/12,5 мм трасиран у ширем
коридору ул.Јурија Гагарина и
• магистрални топловод М3, пречника ∅219,1/5 мм трасиран у комплеску
Бродоградилишта са прикључним топловодима.
Део потрошача у оквиру границе Плана прикључен је на топлификациони систем топлане
ТО“Нови Београд“ преко поменуте магистралне и прикључне топловодне мреже, док остали
потрошачи своје потребе за грејањем и припремом топле воде остварују путем
индивидуалних топлотних извора (ел.енергија, лако и течно гориво и др).
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Гасоводна мрежа и постројења
На предметном простору изведени су и у фази експлоатације :
•
•
•

деоница челичног дистрибутивног гасовода од ГМРС “ТО Н.Београд“ до одвајања за
„Генекс“, притиска р=6÷16 бар и пречника ∅219,1 мм, положена у ширем коридору
ул.Ј.Гагарина,
прикључни челични дистрибутивни гасовод од горепоменутог гасовода до
МРС“Бродоградилиште-Београд“, притиска р=6÷16 бар и пречника ∅88,9 мм ,
положен у коридору ул.Антифашистичке борбе (Пролетерске солидарности) и
Мерно-регулациона станица (МРС) “Бродоградилиште-Београд“.

Мањи део потрошача у оквиру
МРС“Бродоградилиште-Београд“.

границе

Плана

прикључен

је

на

гасни

систем

4.5. Инжењерскогеолошки услови
Према инжењерскогеолошкој рејонизацији дефинисаној за потребе ПГР-а 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 ових терена при урбанизацији захтева потпуније дефинисање својстава терена у
зони самог објекта у зависности од типа објекта и режима градње.
РЕЈОН IIБ1 – Терен на коме се налази истражни простор у морфолошком погледу припада
алувијалној равни реке Саве. Анализом старих топографских подлога дошло се до сазнања да
је некадашња површина терена била на апсолутној коти 70 до 72 mnv. У циљу издизања
површине терена изнад коте максималног нивоа подземних вода извршено је насипање
терена. На овакав начин површина терена издигнута је до кота 75-78 (80)mnv.
Основну геолошку грађу терена чине седиментни неогена прекривени квартарним наслагама,
преко којих су заступљене рецентне творевине. Седименти неогена представљени су
глиновито-лапоровитим комплексом панона. Квартарне наслаге изграђене су од алувијалних
и алувијално-језерских седимената. У оквиру алувијалних седимената заступљени су
седименти фације поводња и седименти фације корита. Алувијално-језерски седименти, који
су у литератури познати као слојеви са "Corbicula fluminalis" или "Макишки слојеви"
представљени су песковима и шљунковима.
Рецентне творевине представљене су контролисаним и неконтролисаним насутим тлом.
Неконтролисано насуто тло представљено је насипом од глине и локално глиновитопрашинастим материјалом из ископа. Контролисано насуто тло представљено је насипом од
рефулираног песка.
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 Саве, 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.
На основу литолошког састава ширег простора и нивоа подзмне воде у теренима овакве
инжењерскогеолошке конструкције могућа је појава ликвефакције. То је појава при којој, у
условима снажне земљотресне побуде и са већим бројем циклуса смичућих оптерећења,
растресити и слабо збијени, ситнозрни, водом засићени пескови, услед тренутног губитка
чврстоће могу прећи у стање ликвефакције, када се пескови понашају као густа течност.
Последице деловања ликвефакције могу бити врло озбиљна оштећења, чак и потпуна
рушења врло озбиљно пројектованих и грађених објеката.
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За потребе дефинисања потенцијала ликвефакције неопходно је извести одговарајућа
детаљна истраживања терена и проблему дефинисања потенцијала ликвефакције прилазити
са неопходном научном строгошћу.
4.6. Заштита животне средине
За предметни план донето је Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на
животну средину, IX-03 бр. 350.14-1/16 од 21.04.2016. године.
На основу података са мерних места у непосредној околини, ван граница плана, констатовано
је да на квалитет ваздуха и ниво комуналне буке у разматраном простору највећи утицај има
саобраћај.
Непосредно уз границу предметног плана налази се топлотни извор ТО "Нови Београд" са
својом разгранатом топловодном мрежом.
Квалитет ваздуха на предметном простору је описан на основу вредности основних
загађујућих материја (сумпордиоксид, азотдиоксид, PM10 честице,) на мерном месту
"Омладинских бригада 104" и специфичних (угљенмоноксид, азотови оксиди, олово, лако
испарљива органска једињења, сумпордиоксид итд.) загађујућих материја, на мерном месту
"Пирамида" на основу мониторинга које се обавља на нивоу Града.
У периоду 2008-2011.године, концентрације на мерном месту "Омладинских бригада 104" су
биле у прописаним границама, а прекорачења су забележена у 2011.години за SО2 и РМ10,
односно 2008.године за NО2.
У току 2012. године такође постоје дани са прекорачењима граничних вредности за SО2, NО2
и РМ10 на мерном месту "Омладинских бригада 104".
На мерном месту "Омладинских бригада – Паркинг сервис" мери се концентрација таложних
материја, које су биле у дозвољеним границама.
Резултати мерења на мерном месту "Пирамида" од 2012.године, када је успостављено ово
мерно место, указују на вишеструка прекорачења концентрације азотдиоксида.
Највиши дозвољени ниво буке је одређен за сваку намену у простору и као такав представља
параметар на основу кога се усклађују намене, а према важећој законској регулативи.
Комунална бука у Београду потиче највећим делом од саобраћаја, док су остале активности
од мањег значаја. Контролом нивоа комуналне буке на најближим мерним местима ("Булевар
Арсенија Чарнојевића 119", "Јурија Гагарина 193") у односу на разматрано подручје, добијени
су резултати који прелазе дозвољене вредности и за дан и за ноћ.
На реци Сави, на мерном месту Макиш, с обзиром да се ради о извориштима водоснабдевања
Града, узорци воде су узимани 2 пута месечно, а одређивани су: општи параметри,
кисеонички режим, нутријенти, неоргански микрополутанти, укупни угљоводоници,
детерџенти, феноли, санитарно-микробиолошки и еколошко-микробиолошки параметри.
Од 30 испитаних узорака воде реке Саве у 2012. години, према свим параметрима и нормама
за II класу вода, одговарало је само 6 узорака (20,0%), и то су биле воде подесне за
водоснабдевање, риболов, рекреацију и заливање повртарских култура које се користе у
сировом стању.
У осталим узорцима су регистрована одступања према појединим хемијским, физичкохемијским, микробиолошким и биолошким параметрима који подржавају еколошки статус, као
и неким параметрима хемијског статуса.
Прекорачење појединих микробиолошких и биолошких параметара, као и МДК физичкохемијских и хемијских параметара еколошког статуса и параметара хемијског статуса
констатована су у 10 узорака (33,3%), док је у 14 узорака (46,7%) забележено само
одступање у санитарно-микробиолошком погледу.
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У "Специјалистичкој студији о условима заштите животне средине у зони утицаја
Бродоградилишта Београд на Новом Београду" ("ЕКО-ТОК" д.о.о.) октобар 2007. године
приказани су резулатати испитивања квалитета воде у зимовнику које је радио Градски завод
за заштиту здравља Београд.

Квалитет воде узете из зимовника -Узорак воде из зимовника узет у нивоу рени бунара РБ30
и на основу тога констатовано је следеће:
−

−

Узорак воде узет из радног базена није одговарао II класи речних вода због повећане
количине амонијака, гвожђа, суспендованих материја, садржаја минералних уља,
полицикличних
ароматичних
угљоводоника
и
повећане
потрошње
калијумперманганата;
Узорак воде узет у Зимовнику (у нивоу РБ 30) није одговарао II класи речних вода
због повећане количине амонијака, гвожђа, суспендованих материја, садржаја
минералних уља, биохемијске потрошње кисеоника и повећане потрошње
калијумперманганата.

Програм испитивања загађења земљишта на територији Београда у 2010.години, обухватио
је локације у близини прометних саобраћајница. Резултати спроведеног испитивања су
показала да је у земљишту поред саобраћајница повећан садржај никла, што је у вези са
специфичним геохемијским саставом површинских слојева тла, бакра и индекса
угљоводоника С10-С40. Повећане вредности индекса угљоводоника и бакра се могу довести у
везу са утицајем моторних возила.
У границама предметног плана у претходном периоду, обављале су се делатности из области
индустрије. Бродоградилиште "Београд" се бавило израдом већих и специјалних пловних
објеката, производњом металних цеви израдом разних конструкција као и ремонтом мањих и
већих пловила, и са аспекта животне средине представљало је значајан извор загађења.
У складу са наведеним може се очекивати да на локацији постоји одређени степен загађења
замљишта, услед емисије различитих врста загађивача земљишта и подземних вода који су
настајали у току редовног рада бродоградилишта или у случају акцидентних ситуација.
4.7. Заштита културних добара
Предметни простор не налази се у оквиру просторно културно - историјске целине, не ужива
статус појединачног добра под предходном заштитом, не налази се у оквиру целине која
ужива статус предходне заштите и није евидентиран као археолошко налазиште.
4.8. Заштита природних добара
Заштита природе се заснива на очувању природних добара и природних вредности које се
исказују биолошком, геолошком и предеоном разноврсношћу. Очување, заштита и одрживо
коришћење природних вредности и природних добара спроводи се првенствено у складу са
Законом о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10), Законом о заштити
животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04).
Граница предметног плана, са јужне стране, до реке Саве, граничи се са Подручјем еколошке
мреже Београда, односно „Ушћа Саве у Дунав“, као заштићеног природног добра. Током
даље разраде, ближом сарадњом са Заводом за заштиту природе Србије, након прибављених
услова, прецизније ће се дефинисати мере потенцијалне заштите непсредног подручја
уколико се за тим укаже потреба.
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Уколико се у току радова наиђе на објекте геолошко-палеонтолошког или минералошкопетрографског 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.”
5. ЗАШТИТА 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:
•

Непостојање обалоутврде

Реализација планираних намена условљена је изградњом обалоутврде на левој обали реке
Саве (круна насипа на коти 77.50 mnv).
Неопходно је јединствено хидротехничко решење за уређење леве обале реке Саве којим
треба да се дефинишу сви нивои безбедности и уређење насипа - објекати за одбрану од
великих вода, регулациони појас водног земљишта, као и решење канализационе мреже.
Хидротехничко решење за уређење приобалног земљишта, као и начин коришћења
земљишта дефинисаће се кроз сарадњу са надлежним институцијама.
•

Могућности изградње у ужој зони заштите водоизворишта и зони утицаја ТО
"Нови Београд"

Предметна локација се налази у ужој зони санитарне заштите, па је неопходно спроводити
мере заштите подземних вода и земљишта, које су прописане Правилником о начину
одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања ("Сл. гласник
РС", бр.92/08), Решењем о зонама санитарне заштите н 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 и другом
законском регулативом.
С обзиром на досадашње коришћење предметног подручја, неопходно је:
− пре будуће изградње и уређења простора, а након уклањања отпада који се налази на
предметном простору, извршити испитивање загађености земљишта, а нарочито на
локацијама на којима је планирана изградња објеката намењених становању,
пословним и комерцијалним делатностима;
− извршити санацију, односно ремедијацију наведеног простора, у складу са одредбама
Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", број 135/04, 36/09, 72/09 и
43/11-Уставни суд), а на основу Пројекта санације и ремедијације, на који је
прибављена сагласност надлежног министарства, у случају да се испитивањем
загађености земљишта утврди његова контаминираност.
Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе –
Град Београд, целине I – XIX („Сл. лист града Београда“ бр.20/16 и 97/16) топлана "Нови
Београд" је, према ризику од хемијског удеса окарактерисана као фирма категорије Г - фирме
које у случају удеса могу имати средњи утицај на животну средину, присутне веће количине
опасних материја, мање количине врло токсичних материја, ризик од хемијског удеса – велики.
Према нивоу еколошког оптерећења морају бити лоциране на минималном одстојању од 1000m
од стамбеног насеља тако да њихов редовни рад не изазива опасност и непријатност суседству.
Такође, Планом генералне регулације је наведено да ће се тачна удаљења за објекте из
категорија Г, са аспекта хемијских удеса, одређивати за сваки објекат посебно, на основу
процена опасности, верификованих од надлежног министарства.
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У сарадњи са надлежним институцијама и министарством утврдиће се утицаји на животну
средину од ТО "Нови Београд", односно зоне угрожености, као и удаљености на којима
безбедно могу да се планирају објекти намењени становању као и повредиви објекти школе,
вртићи, здравствене установе и остали осетљиви објекти.
•

Саобраћајна инфраструктура – трасе, регулације, заштитни појасеви,
могућности саобраћајних прикључка и услови коришћења

Улица Савски насип (и Бродарска као њен продужетак), представља окосницу саобраћајне
мреже подручја на потезу од ТО ''Нови Београд'' до Старог сајмишта и у постојећем стању
налази се у рангу улице II реда, која је преко улица Земунски пут са једне стране и улице
Јурија Гагарина са друге стране повезана у систем уличне мреже града.
У контексту планирања нове градње на подручју леве обале Саве и принципа на којима
почива матрица Новог Београда, као и квалитетног решавања прерасподеле садржаја
профила саобраћајница – колског, пешачког, бициклистичког саобраћаја и зеленила - и
иновативног решавања интеграције свих видова саобраћаја у служби квалитета живота и
атрактивности локације, неопходно је знатно унапредити ранг, трасу и профил саобраћајнице
Савски насип и њених попречних веза са улицом Јурија Гагарина – Владимира Поповића.
Јединствено решење примарне саобраћајне мреже на простору од ТО ''Нови Београд'' до
Старог сајмишта, коју чини улица Савски насип са попречним везама на улицу Јурија
Гагарина и Владимира Поповића, урађено је у оквиру Студије капацитета и типологије
изградње на потезу леве обале Саве и потврђено од стране Комисије за планове.
Железничка пруга са заштитним појасом
У заштитном пружном појасу не могу се градити зграде, постављати постројења и уређаји и
градити пословни, помоћни и слични објекти на удаљености мањој од 25,0m рачунајући од
осе крајњих колосека, осим објеката у функцији железничког саобраћаја.
Кроз израду нацрта плана, а у сарадњи са надлежним институцијама прецизираће се правила
уређења и грађења у овој зони.
УМП
Конструкција УМП-а је просторно ограничење у смислу физичке и визуелне баријере и
представља отежавајућу околност у планирању намена као јединствене просторне целине.
Кроз нацрт плана ће се преиспитати планиране намене у зони мостовске конструкције.
•

Геолошкоморфолошке карактеристике терена – подземне воде

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).
Подземну воду, која ће се јавити у ископу, потребно је евакуисати применом игло-филтера,
депресионих бунара и сл. 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.
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.
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Изградњу саобраћајница и паркинг простора изводити искључиво на претходно адекватно
припремљеном подтлу – рефулираном песку. Код објеката инфраструктуре, при изради
ископа, неопходно је предвидети заштиту од зарушавања и прилива вода применом
адекватних техничких и мелиоративних мера.
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).
•

Заштита градских визура

Висинска регулација планиране изградње мора се ускладити са окружењем у циљу стварања
нових и унапређења постојећих визура.
У процесу израде Нацрта Плана у сарадњи са надлежним институцијама дефинисаће се
услови и мере заштите најважнијих градских визура.
•

Заштита природе - евидентирана природна добра

Заштита природе подразумева интегралну заштиту и њен задатак је да утиче на све намене
простора, у смислу интеграције мера заштите природе и заштите животне средине.
У том смислу у даљој планској разради непходно је дефинисати став по питању зелене
инфраструктуре који ће бити заснован на стратешким опредељењима града везаним за
интегрални развој и заштиту природе, а коначне услове и мере заштите дефинисати у
сарадњи са надлежним институцијама.
6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Простор обухваћен границом Плана је део приобаља који обухвата територију и акваторију
које су по својој природи упућене једна на другу а у овом случају у себи садржи различите
садржаје, функције, режиме коришћења, ограничења и потенцијале.
Садашње коришћење приобаља је у нескладу са његовим потенцијалима а присутна
ограничења су уједно и фактори развоја.
Овај део приобаља представља највећи потенцијал за подизање нивоа атрактивности
становања у овој зони, а самим тим је и чинилац повећања квалитета живота и јавног
градског простора.
Такође, природне вредности приобаља представаљају потенцијал за развој различитих врста
активности из области спорта, рекреације, туризма и угоститељства. Сходно наведеном,
циљеви израде Плана су:
-

Обезбеђење континуитета јавног коришћења леве обале Саве, планирањем уређења
обале безбедне од плављења и садржаја одговарајуће намене, уз очување и
унапређење постојећих зелених површина;

-

Регулисање и уређење реке Саве, реконструкцијом и изградњом обалоутврде;

-

Дефинисање могућности изградње у складу са специфичним положајем локације:
ужа зона заштите београдског водоизворишта, планиране намене у комуникацији са
воденим површинама (река Сава и Бежанијски зимовник);

-

Повезивање са садржајима у окружењу и остваривање континуитета саобраћајних
токова (колског, пешачког, бициклистичког) и зелених површина на левој обали Саве
као и остваривање веза са садржајима на десној обали реке Саве;

-

Дефинисање површина јавнe и остале намене, саобраћајно и инфраструктурно
опремање подручја и утврђивање правила уређења и грађења предметног простора;
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-

Решавање функционалног и еколошког конфликта постојећих садржаја са окружењем
који својим присуством деградирају изглед приобаља и нарушавају визуре према
залеђу;

-

Формирање новог градског центра потпуном трансформацијом постојећег изграђеног
ткива;

-

Активирање акваторије: бродоградилишног базена и зимовника, планирањем садржаја
који су по својој природи упућени на непосредни контакт са водом;

-

Планирање нових квалитетних и атрактивних јавних простора
приступачних свим становницима и посетиоцима, посебно уз реку.

-

Формирање и унапређење градских визура.

и

садржаја

7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА
У складу са утврђеним циљевима планирана се потпуна трансформација простора у
површине за становање и комерцијалне садржаје у типологији отворених блокова.
Кроз даљу планску разраду утврдиће се и потреба израде Анализе и потврде испуњености
критеријума за изградњу високих објеката на локацијама у обухвату плана, која је на основу
плана вишег реда обавезна за све планиране објекте више од 32.0m.
Предлогом планског решења су дате основне одреднице у вези намене површина,
саобраћајног и инфраструктурног решења, урбанистичких параметара и планираних
капацитета у складу са мерама заштите простора и ограничењима изградње, које ће у
сарадњи са надлежним институцијама и другим релевантним учесницима у планирању, бити
предмет израде нацрта плана.
7.1. Планирана намена површина
У складу са верификованим концептом планираних намена површина Студије леве обале
Саве, планирају се следеће намене површина:
Површине јавне намене:
површине за објекте и комплексе јавних служби,
мрежа саобраћајница,
зелене површине,
водене површине,
површине за спортске објекте и комплексе.
Површине осталих намена:
површине за становање,
површине за комерцијалне садржаје.
Предложене планиране намене површина приказане су на графичком прилогу бр. 3: „Предлог
планиране намене површина“ Р 1 : 2500.
7.1.1. Површине јавне намене
Кроз израду Студије леве обале Саве преиспитани су и усвојени нормативи за потребе јавних
служби и зеленила, као и планирани број становника на целом подручју од ТО ''Нови
Београд'' до комплекса Старог сајмишта, а затим извршена расподела броја становника,
садржаја и површина јавних намена дуж целог овог потеза (укупно 20,000 становника,
односно: 13 површина за јавне комплексе и објекте, од којих 2 основне школе и 1 средња
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школа, 5 комбинованих дечијих установа, 2 објекта социјалне и здравствене заштите и 3
површине за објекте културе).
Површине за објекте и комплексе јавних служби
У обухвату овог Плана планиране су локације јавне службе као пратећи садржаји становања
и то: 1 комплекс средње школе, 2 комплекса предшколских установа и 1 комплекс намењен
објектима културе.
Укупна површина планирана за објекте и комплексе јавних служби износи око 4,1ha.
Средња школа
Број комплекса: 1
Број ученика: 780
Величина комплекса: у складу са оптималним нормативом од 25m2 по ученику.
БРГП објекта: око 12m²/по ученику
Максимална спратност: П+2
На парцели основне школе, обезбедити најмање 20%, зеленила на незастртој подлози.
Предшколске установе
Број комплекса: 2
Број деце: 2 x 270
Величина комплекса: у складу са оптималним нормативом од 18 m2 по ученику
БРГП објекта: од 6,5-7,5 m² / по ученику
Максимална спратност: П+1
За комбиноване дечије установе обезбезбедити минимално 12-13 m2 отвореног простора по
једном детету и минимално 40% зелених површина у директном контакту са тлом. Такође
неопходно је обезбедити и минимум 50% површине под крошњама дрвећа (ортогонална
пројекција).
Парцелу оградити фиксном оградом, потребе за паркирањем обезбедити ван парцеле.
Објекти културе
Број објеката: 1
Намена објеката: градска галерија
Максимална спратност: П+1 - П+2
Проценат зелених површина на незастртим подлогама износи најмање 25%. Слободне и
зелене површине планирати као тргове и отворене просторе различитих намена на којима ће
се садити различите врсте дрвећа, шибља, нижег жбуња и перена у групама и појединачно.
Тачна површина и позиција објекта и комплекса јавних служби ће се одредити током израде
нацрта Плана, у складу са планираним урбанистичким решењем блокова и у сарадњи са
надлежним институцијама.
Такође, у оквиру потеза обухваћеном Студијом леве обале Саве могућа је и другачија
просторна дистрибуција садржаја јавних намена уз истовремено усаглашавање планских
решења свих планова детаљне регулације који се налазе у обухвату Студије.
Саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом
Мрежа саобраћајница
Концепт уличне мреже заснива се на Плану генералне регулације грађевинског подручја
седишта јединице локалне самоуправе - град Београд (Сл. лист града Београда, бр.20/16,
97/16) и Генералном урбанистичком плану Београда (Сл. лист града Београда, бр. 11/16).
Као део примарне уличне мреже овог подручја, планиране су следеће улице:
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Средишњим делом простора у обухвату плана на правцу запад – североисток планирана је
сабирна висококапацитетна „таласаста“ саобраћајница која постаје кичма саобраћајног
система простора савског амфитеатра на левој обали Саве, на потезу од Топлане Нови
Београд до Старог савског моста.
Планирана „таласаста саобраћајница“ – улица Савски насип је двосмерна улица минималне
ширине регулације од 39,5m са следећим елементима попречног профила:

улица

Савски
насип

коловоз

тротоар

зеленило
/дрворед

двосмерна
биц. стаза

паркирање

∑

2 х 7,0m

2 x мин. 3,5m
+
2 х 3,0m
(у разделном
острву)

2 х 3,0m
+
2 х 2,0m
(у разделном
острву)

2,5m
(у разделном
острву)

-

мин.
39,5m

Улица Савски насип се продужава ка реци Сави где се завршава кружном окретницом.
Улица Нова 1 која представља наставак улице која повезује саобраћајнице Јурија Гагарина и
Ђорђа Станојевића такође се планира од улице Јурија Гагарина ка обали реке Саве и
завршава се кружном окретницом.
Планирана Улица Нова 1 је двосмерна улица минималне ширине регулације од 39,5m са
следећим елементима попречног профила:
улица

Савски
насип

коловоз

тротоар

зеленило
/дрворед

двосмерна
биц. стаза

паркирање

∑

2 х 7,0m

2 x мин. 3,5m
+
2 х 3,0m
( у разделном
острву )

2 х 3,0m
+
2 х 2,0m
( у разделном
острву )

2,5m
( у разделном
острву )

-

мин.
39,5m

до укрштаја са улицом Савски насип.
Од укрштаја са улицом Савски насип па до кружне окретнице, планирана улица Нова 1 је
такође двосмерна улица минималне ширине регулације од 39,5m са следећим елементима
попречног профила:
улица

Савски
насип

коловоз

тротоар

зеленило
/дрворед

двосмерна
биц. стаза

паркирање

∑

2 х 3,5m

2 x мин. 3,5m
+
2 х 1,5m
( у разделном
острву )

2 х 3,0m
+
2 х 2,0m
( у разделном
острву )

2,5m
( у разделном
острву )

2 х 5,0m

мин.
39,5m

Све остале собраћајнице унутар простора који у граници овог плана планиране су као
секундрана локална улична мрежа и имају улогу у опслузи садржаја на микролокацијском
нивоу.
Развој јавног граског превоза путника овог простора планираће се у складу са развојним
плановима Дирекције за јавни превоз, а доминантну улогу у опслузи имаће и даље аутобуски
подсистем јавног превоза.
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За планиране садржаје потребно је обезбедити потребан број паркинг места у складу са
нормативима из Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице
локалне самоуправе - град Београд (Сл. Лист града Београда 11/16, 97/16).
Зеленило у профилима нових саобраћајница
Планирати дрвореде од лишћарских врста дрвећа које ће се садити у оквиру средишње и
бочних трака зеленила нових саобраћајница примарне саобрађајне мреже, као и отворе или
затрављене траке најмање ширине 0.8-1.0 метар у секундарним саобраћајницама.
Изабрати врсте дрвећа које имају симетричне и густе крошње, просечне ширине око 6 метара
и висине око 9 метара.
Изабрати садни материјал који је отпоран на негативне услове средине, загађен ваздух,
нуспродукте издувних гасова и различите микроклиматске услове. Такође, неопходно је
избегавати и оне врсте биљака које су препознате као алергене и инвазивне.
Водоводна мрежа и објекти
Изменама и допунама планом детаљне регулације за саобраћајни потез унутрашњег
магистралног прстена од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста-деоница од улице Тошин
бунар до чвора "Аутокоманда" ("Службени лист града Београда", број 39/11), дуж предметне
саобраћајнице планиран је примарни водовод димензија Ø1200 mm, којим би се повезала
конзумна подручја леве и десне обале реке Саве, од ППВ "Макиш 3" до комплекса
"Бежанија".
Око магистралних цевовода успуставља се заштитни појас по 5,0 m са сваке стране цевовода
рачунато од спољне ивице цеви. У овом појасу није дозвољена изградња било каквих
објеката, постављање високог растиња, складиштење грађевинског материјала и прелажење
тешке механизације, како у току изградње тако и у време експлоатације.
У оквиру планираних саобраћајних површина у границама плана поставити уличну
дистрибутивну мрежу и повезати је на постојећу у ободним саобраћајницама. Планирана
дистрибутивна водоводна мрежа, са околном мора да образује прстенаст систем. Минималани
пречник планиране дистрибутивне мреже је Ø150 mm.
Канализациона мрежа и објекти
• Крајњи реципијент атмосферских и употребљених вода је КЦС "Газела", док су
непоредни постојећи колектори у улицама Јурија Гагарина и Владимира Поповића.
• Из црпне станице КЦС "Газела" кишне воде се преко испуста АК2200 mm директно
упуштају у акваторију Зимовника, испуст ради под успором реке Саве и на њега нису
дозвољена никаква прикључења.
Окосницу канализационог система употребљених вода на овом простору чине КЦС "Газела" и
КЦС "Ушће" које су повезане колекторима дуж улице Милентија Поповића.
Од КЦС „Газела“ употребљене воде се преко колектора 140/160-90/135 cm у улици Милентија
Поповића одводе до КЦС "Ушће", одакле се испуштају у реку Дунав. Постојећи колектор у
улици Милентија Поповића мења пречник са 140/160 на 90/135 cm, деоница мањег
попречног пресека je "уско грло" и недовољног је капацитета.
• Атмосферске и употребљене воде одвести до одговарајућих реципијената ван границе
Плана.
• Унутар границе Плана планирати канализацију градског типа у регулацијама
планираних саобраћајница. Разматрано подручје се налази у ужој зони заштите
водоизворишта, и сходно томе је неопходно комунално опремити земљиште пре
почетка радова на изградњи објеката. Минимални пречници градске канализације
сепарационог система су Ø300 mm за атмосферску канализацију и Ø250 mm за
канализацију употребљених вода.
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Водопривреда
Заштита од великих вода ширег простора а самим тим и овога подручја, дефинисана је
Изменама и допунама ДУП-а дела савске обале на Новом Београду (’’Службени лист Града
Београда’’, број 25/88) са планираним насипима на коти 77,50 mnm на делу узводно од моста
"Газела" до улаза у Бежанијски зимовник. Како на овом делу обала није изведена, улица
Савски насип има улогу заштите приобаља.
• Институт за водопривреду "Јарослав Черни", 2012. године урадио је Генерални
пројекат заштите Београда од великих вода Дунава и Саве. Овим пројектом је на овом
потезу одређен ниво заштите приобаља на коти од 78,50 mnm, који је могуће поред
потребних радова на надвишењу постојећег насипа постићи користећи и мобилну
опрему.
За обалу реке Саве, на овом а и ширем подручју, неопходно је приступити изради плана
детаљне регулације и техничке документације ради дефинисања објеката за одбрану од
великих вода у складу са важећим критеријумима, као и појаса водног земљишта, имајући у
виду постојеће стање изграђености обале. План, у смислу одбране од поплава, треба да
обухвати цео потез речног тока на коме није постигнут потребан степен заштите, јер је
деоница обухваћена предметним планом само један његов део.
Електроенергетска мрежа и објекти
У оквиру границе Плана, у склопу зелених површина испод моста и даље у трупу моста Мост
на Ади, планирана је траса за изградњу подземног вода 110 kV: веза ТС 110/35 kV „Топлана
Нови Београд“ и планиране ТС 110/10 kV „Савски амфитеатар“ за који је донет План детаљне
регулације за изградњу електроенергетског вода 110 kV од постојеће ТС 110/35 kV „Топлана
– Нови Београд“ до подручја ППППН „Београд на води“, градске општине Нови Београд и
Савски венац („Службени лист града Београда“, број 46/16).
Према горе поменутом плану заштитини појас за подземни вод 110 kV износи 5,5 m.
Планирани објекти и пратећа инфраструктура могу се градити у заштитном појасу уз
претходну сагласност власника кабловског вода.
Према ПГР Београда, у оквиру границе Плана, за повезивање објеката на ее мрежу планира
се изградња:
• ТС 35/10 kV „Бродоградилиште“, инсталисане снаге енергетских трансформатора
2x12,5 МVA, са прикључним водовима 35 kV;
• подземних водова 35 kV, дуж Улице савски насип и у трупу моста Мост на Ади, који ће
повезати планиране ТС 35/10 kV на постојећу мрежу 35 kV и заменити постојеће 35 kV
водове услед старости кабла који су на истеку свог експлоатационог века.
Напајање планираних потрошача биће оријентисано на планирану ТС „Бродоградилиште”,
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 35/10 kV „Бродоградилиште“,
као и од ТС 110/10 kV: „Београд 12“ и „Београд 40“ 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.
Уколико се при извођењу радова угрожавају постојећи ее водови потребно их је изместити
или заштитити.
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.
Телекомуникациона мрежа и објекти
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.
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За планиране објекте индивидуалног становања приступну тк мрежу реализовати
коришћењем бакарних каблова.
За планиране објекте колективног становања приступну тк мрежу реализовати FTTB
(полагањем оптичког кабла до објекта – енгл. Fiber To The Building) технологијом монтажом
IP (на бази интернет протокола – енгл. Internet Protocol) тк уређаја или GPON (гигабитна
пасивна оптичка мрежа – енгл. Gigabit Passive Optical Network) технологијом у топологији
FTTH (полагањем оптичког кабла до куће – енгл. Fiber To The Home) који се са централном
концентрацијом повезују коришћењем оптичких каблова.
За планиране пословне објекте приступну тк мрежу реализовати FTTB технологијом
монтажом одговарајуће активне тк опреме у њима.
Према ПГР Београда, у оквиру границе Плана, за повезивање објеката на тк мрежу планира
се изградња:
• тк концентрације (тк опрема и системи), у склопу објекта;
• приводног оптичког тк кабла од најближег постојећег наставка на тк каблу до
планиране тк концентрације.
Уколико се при извођењу радова угрожавају постојећи тк објекти, потребно је извршити
њену заштититу или измештање.
Прикључење планираних тк корисника биће дефинисано кроз даљу сарадњу са
телекомуникационим оператором „Телеком Србија“ а.д. у току израде Нацрта плана.
Бежична мрежа
Планира се потпуна покривеност предметног подручја сигналом мобилне телефоније свих
надлежних оператора.
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 БС
мобилнe телефоније.
Планиране БС повезати оптичким тк каблом, кроз планирану и постојећу тк канализацију, на
постојећу транспортну тк мрежу.
Топловодна мрежа и објекти
Према Плану детаљне регулације за реконструкцију и доградњу топловодне мреже од
топлане ТО “Нови Београд“ до подручја ППППН „Београд на води“ („Службени лист града
Београда“ бр.4/16) планира се изградња магистралног топловода пречника ∅813,0/1000 мм.
Самим тим планиране и постојеће потрошаче могуће је
прикључити на планирану
топловодну мрежу топлификационог система топлане ТО “Нови Београд“ у улици Савски
насип, изградњом топловодне мреже у јавним саобраћајницама предметног Плана.
Гасоводна мрежа и објекти
У оквиру границе предметног Плана планирана је према Плану генералне регулације
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - град Београд (целине I – XIX)
(''Службени лист града Београда'', бр. 20/16 и 97/16) изградња деонице челичног
дистрибутивног гасовода (р=6÷16 бар) од постојећег челичног дистрибутивног гасовода
пречника у коридору улице Јурија Гагарина, према мосту на Ади
Тиме ће се стећи услови за гасификацију предметног простора изградњом и осталих
елемената гасоводне мреже и објеката (мерно-регулационе станице, полиетиленске
нископритисне гасоводне мреже и др.)
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Зелене површине
Зелене површине у проибаљу (дуж реке Саве)
Приликом подизања нових зелених површина у оквиру границе плана, у приобаљу Саве,
неопходно је обезбедити минимално 60% укупне површине под вегетацијом (озелењено) у
директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или подземних етажа).
Обезбедити минимално 70% површине под крошњама дрвећа (ортогонална пројекција
крошњи), као и пешачке и бициклистичке стазе организоване независно једне од других.
Дуж пешачке и бициклистичке стазе формирати минимално једноредни, једнострани дрворед
и поставити неопходан мобилијар за одмор. На сваких 500-1000m дуж обале формирати
пунктове за краћи одмор са одговарајућим мобилијаром, вртно-архитектонским елементима и
теренима за рекреацију.
Обавеза инвеститора је да се постојеће квалитетно зеленило (дрвеће и шибље) стручно
валоризује и процени њихов квалитет како би се укључили у планирано решење израдом
Главног пројекта озелењавања. Непланска сеча није дозвољена.
Изабрати садни материјал који је прилагођен условима плављења и високих подземних вода,
који је отпоран на негативне услове средине, загађен ваздух, нуспродукте издувних гасова и
различите микроклиматске услове. Избегавати врсте биљака које су препознате као алергене
и инвазивне.
Заштитни коридор железнице
Могу се планирати зелене површине у коридору заштите, само под условом да електрични
водови и укупни систем напајања железнице, ни на који начин не буду угрожени садњом
потенцијално планиране вегетације (дрвеће и шибље).
Даљом сарадњом са надлежним установама (ЈКП „Зеленило Београд“, Железнице Србије,
ЕМС и др.), прецизније ће се формулисати и одредити могућност за подизањем зелених
површина у оквиру коридора заштите, ако за тим постоји оправдана потреба.
Водене површине
У оквиру границе Плана налази се акваторија (Зимовник на Сави и бродоградилишни базен)
површине око 18ha. Ове водене површине представљају знатан потенцијал за планирање
садржаја који су по својој природи упућени на непосредни контакт са водом или на самој
води и повећавају атрактивност стамбених и комерцијалних зона. Кроз израду нацрта Плана
биће утврђене потребе за планирање марина, привезишта и пристана као и објеката у
функцији спорта, културе и комерцијалних садржаја. Ове површине ће имати непосредан
контакт са планираним јавним отвореним просторима и пешачким и бициклистичким стазама
и планираним спортско рекреативним комплексом.

32

Површине за спортске објекте и комплексе
Планирана површина за спортске објекте и комплексе износи око 7,2ha.
У овој зони су планирани спортско - рекреативни комплекси.
За ову зону, кроз израду нацрта плана, планираће се обалоутврда како би се поред
планираних отворених спортских терена, створили услови и за изградњу спортских објеката.
У оквиру планираних спортскo - рекреативних комплекса могућа је реализација:
- затворених спортских објеката;
- отворених терена за кошарку и одбојку;
- отворених терена за рукомет и мали фудбал;
- отворених терена за тенис;
- отвореног клизалишта;
- отворених спортски полигона (скејт парк, фризби парк...).
Максимални индекс заузетости парцеле износи 40%.
Минимални проценат слободних и зелених површина у директном контакту са тлом (без
подземних објеката и/или делова подземних објеката) је 30%.
Такође, неопходно је током даље разраде анализирати локације за постојеће и нове
пристане (и зимовнике) за чамце и пловила у функцији рекреативних и активних спортова на
води.
Обавеза инвеститора је да се постојеће квалитетно зеленило (дрвеће и шибље) стручно
валоризује и процени њихов квалитет како би се укључили у планирано решење израдом
Главног пројекта озелењавања. Непланска сеча није дозвољена.
За спортске терене на отвореном, неопходно је због постојећих рени бунара, размотрити и
анализирати током даље разраде, оправданост употребе различитих врста застора и подлога
(тартан, бетон, вештачка трава, травњаци формирани сетвом семена или бусеновањем и др.)
које ће се користити за покривање тла које је порозно.
Уколико се буду планирале паркинг површине, озеленити их садњом лишћарског дрвећа у
затрављене траке или отворе најмање ширине 0.8 m. Просечна ширина крошњи и висина
дрвећа износи око 6m.
7.1.2. Површине остале намене
Површине за становање
Планирана површина за становање износи око 16ha.
По типологији ова зона припада отвореним блоковима.
Ово је зона вишепородичног становања - трансформација привредних и других комплекса
(С8).
Индекс заузетости на парцели је до 50%.
Максимална спратност објеката је до П+6+Пс, изузетно до П+12+Пс.
Минимални проценат слободних и зелених површина на парцели је 50%.
Минимални проценат слободних и зелених површина у директном контакту са тлом (без
подземних објеката и/или делова подземних објеката) је 15%.
Потребе за паркирањем обезбедити на парцели.
Коначна подела на подзоне, уколико буде потребе, ће се утврдити кроз израду нацрта плана.
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Површине за комерцијалне садржаје
Планирана површина за комерцијалне садржаје износи око 10ha.
По типологији ова зона припада отвореним блоковима.
Ово је зона комерцијалних садржаја у зони више спратности (К1).
Индекс заузетости на парцели је до 70%.
Максимална спратност објеката је до П+8+Пс.
Минимални проценат слободних и зелених површина на парцели је 30%.
Минимални проценат слободних и зелених површина у директном контакту са тлом (без
подземних објеката и/или делова подземних објеката) је 10%.
Потребе за паркирањем обезбедити на парцели.
Коначна подела на подзоне, уколико буде потребе, ће се утврдити кроз израду нацрта плана.
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7.3. Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране БРГП
НАМЕНА ПОВРШИНА
површине за становање
површине за комерцијалне садржаје
привредне површине
неизграђено земљиште
површине за објекте и комплексе јавних служби
мрежа саобраћајница
зелене површине
водене површине
површине за спортске објекте и комплексе
УКУПНО

постојеће
(ha)
1.85
5.70
38.96
2.24
7.94
8.89
17.92
83.50

планирано
(ha)
16.00
10.14
3.58
12.78
15.89
17.92
7.19
83.50

%
2.21
6.85
46.65
2.68
9.50
10.65
21.46
100

%
19.16
12.14
4.28
15.33
19.02
21.46
8.61
100

Табела биланса предложених намена површина (оријентационо)

ПОСТОЈЕћЕ
(оријентационо)

УКУПНО
ПЛАНИРАНО
(пост.+ново)
(оријентационо)

површина плана

83.50 hа

83.50 hа

БРГП становања

3,500 m

2

БРГП комерцијалних садржаја

10,000 m2

150,000 m2
125,000 m2

БРГП спортских објеката и комплекса

0m

2

25,000 m2

БРГП објеката и комплекса јавних служби

0 m2

15,000 m2

БРГП укупно

13,500 m2

315,000 m2

бр. станова

45

1875

бр. становника

135

5500

бр. запослених

400

6100

Табела процењене планиране оријентационе БРГП
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
"И" / "З"
индекс
изграђ.
/
заузетости
блока

Намена

"С" макс.
спратност

ПЛАН ВИШЕГ РЕДА
мин. %
зелених
површина
(незастрти
х)

"И"
макс.
индекс
изграђености
парцеле

"З"
макс. индекс
заузетости
парцеле

"С" макс.
спратност/
"Н" макс.
висина

мин. %
зелених
површина
(незастртих)

Површине за
становање

1,3/50%

П+6+Пс
(П+12+П)

15%

3,5*

50%

П+6+Пс
(П+12+Пс)

15%

Површине за
комерц. садржаје

1.3/50%

П+8+Пс

10%

3,5*

70%

П+8+Пс

10%

40%

12m

30%

0,5

40%

12m

30%

ПУ

0,5/25%

П+1

40%

-

-

П+1

40%

СШ
КУ

1,2/30%
0,5/25%

П+2
П+2

20%
25%

1,2
-

30%
-

П+2
П+1 – П+2

20%
25%

Површине за
спортске објекте и
комплексе
Површине за објекте
и комплексе јавних
служби

Табела предложених основних урбанистичких параметара и параметара ПГРа
*Урбанистички параметри за планирану компатибилну намену
-

Индекс изграђености и заузетости дефинисани су као просечни на нивоу блока, док на појединачним
парцелама током даље планске разраде могу бити и различити.

-

У овој фази израде плана максимална висина објеката у отвореним блоковима намњених становању је
П+6+Пс, а у отвореним блоковима намењеним комерцијалним садржајима је П+8+Пс. У току израде
нацрта плана биће преиспитане локације за евентуалне високе објекте.
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-

Минимални проценат зелених незастртих површина у блоку, који ће кореспондирати са планираним
бројем становника и усвојеним нормативом од 10 m2 / по становнику, биће одређен у фази израде нацрта
плана у складу са правилима за изградњу подземних гаража.

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
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

ПЛАНИРАЊА

У

ПОГЛЕДУ

УНАПРЕЂЕЊА

НАЧИНА

Очекивани ефекти планирања су:
-

-

Просторно-функционална и обликовна трансформације леве обале Саве у
континуитету;
Коришћење земљишта у складу са позицијом локације у ткиву града. Повећање
атрактивности подручја, амбијенталних вредности, стандарда становања и
пословања;
Изградња обалоутврде и привођење намени делова локације који су некоришћени
јер су плављени;
Опремање предметног подручја саобраћајном мрежом и објектима комуналне
инфраструктуре;
Изградња јавних служби као пратећих садржаја становања;
Урбо-економска обнова предметног подручја коју покреће нова изградња на овом
подручју и повећање броја радних места;
Унапређење стања животне средине;
Употпуњавање и унапређење важних градских визура и силуете града.

Саставни део Елабората за рани јавни увид су и:
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1. Одлука о изради Плана детаљне регулације за подручје између комплекса Топлане,
улице Савски насип, моста Газела и реке Саве, градска општина Нови Београд
2. Решење о приступању 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. Студија капацитета и типологије изградње на потезу леве обале Саве
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36

