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ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ, ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ПАРЦЕЛУ П1 

 
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД 

 
- Елаборат за рани јавни увид – 

 
 

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 
1. УВОД 
 
Изради Измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац, за 
грађевинску парцелу П1, Градска општина Стари град (у даљем тексту: План) приступило се 
на основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине 
Косанчићев венац, за грађевинску парцелу П1, Градска општина Стари град („Службени 
лист града Београда", бр.74/19) (у даљем тексту: Одлука) коју је Скупштина града Београда 
донела на седници одржаној 29.08.2019.године, а на иницијативу предузећа „Нафтна 
индустрија Србије“а.д, Нови Сад, Народног фронта бр.12,  којом се предлаже дефинисање 
парцеле за утврђивање пристанишног/лучког подручја. 
 
За потребе доношења Одлуке прибављени су: 
 

1. Допис Секретаријата за заштиту животне средине од 5.12.2018. године, 
2. Допис Агенције за управљање лукама број 350-244/2018-2 од 21.12.2018. године, 
3. Допис Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд број 6-86/2018-1 од 

25.12.2018. године, 
4. Допис Завода за заштиту споменика културе града Београда Р 4920/18 од 26.12.2018. 

године, 
5. Допис Дирекције за водне путеве број 11/212-2 од 04.01.2019. године и 
6. Допис Министартва грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 340-01-

00148/2019-06 од 08.5.2019. године. 
 
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 09/20),  

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

 
 
2. ОБУХВАТ ПЛАНА 
 
У складу са Одлуком обухваћен је део територије Градске општине Стари град, простор кеја 
између Бранковог моста, реке Саве и некадашње трасе железничке пруге, односно Планом 
детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац („Службени лист града Београда“, 
бр. 37/07) дефинисана  грађевинска парцела П1.  
 
Површина обухваћена Планом износи око 1,34ha.  
 
Коначна граница утврдиће се у фази израде и верификације Нацрта плана. 
 
За израду елабората за рани јавни увид коришћен је орто-фото снимак. 

    
Предложена граница Плана приказана је на свим графичким прилозима овог елабората. 
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Шире окружење приказано је на графичком прилогу бр.1: „Шира ситуација са границом 
Плана на орто-фото снимку'' 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, 
97/16, 69/17 и 97/17) (у даљем тексту: ПГР Београда) и  

 Плану генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист града 
Београда" бр. 110/19) (у даљем тексту: ПГР зелених површина). 

 
 
Према ПГР Београда предметна локација се налази у оквиру целине  I –центар Београда у 
површинама намењеним за: 
 

- зелене површине и 
- мрежа саобраћајница. 

 

 
Слика 1: извод из ПГР-а – „Планирана намена површина“ 

 
Извод из ПГР Београда је саставни део документације овог Елабората. 

 
 
Према ПГР зелених површина предметна локација се налази у оквиру зелених површина у 
приобаљу Дунава и Саве. 
 
Извод из ПГР зелених површина је саставни део документације овог Елабората. 
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4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 

4.1. Постојећа планска документа 
 

Предметни План се односи на измену и допуну Плана детаљне регулације просторне 
целине Косанчићев венац („Службени лист града Београда", бр.37/07), у даљем тексту ПДР 
просторне целине Косанчићев венац. 
Према ПДР-у просторне целине Косанчићев венац локација која је у обухвату предметне 
измене и допуне налази се зони приобаља (означена са П1). 
 
Зона П1 налази се у јавним површинама и обухвата: пешачке приступе, службене колске 
приступе, парковско зеленило, бициклистичку стазу, пунктове угоститељства, обалоутврду. 
 
На основу дефинисаних смерница за спровођење плана за предметно подручје је обавезна: 

- разрада урбанистичким пројектом за део парцеле П1 и 
- разрада архитектонско урбанистичким пројектом за монтажне транспарентне објекте на 

јавном простору парцеле П1 у приобаљу. 
 
Спровођење наведног плана је у току. 
 
Извод из важећег планског документа који се мења и допуњује је саставни део 
документације овог Елабората. 
 
 

4.2. Постојеће коришћење земљишта 
 
Површине јавних намена су:  

 зелене површине, 

 саобраћајне површине, 
 
Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр.2: „Постојеће 
коришћење земљишта" Р 1: 2500. 
 
Зелене површине 
 
У оквиру границе Плана нема постојеће квалитетне вегетације. 
 
 

4.3. Постојеће саобраћајне површине  
 
Граница Плана обухвата простор између реке Саве, Бранковог моста и бивше трасе 
железничке пруге. Унутар предметног простора нема формиране уличне мреже. Са источне 
стране налази се саобраћајни потез Булевар војводе Бојовића – Карађорђева, у рангу 
магистрале. 
 
Основна карактеристика овог дела града је присуство различитих видова саобраћаја 
(колски, трамвајски, речни, бициклистички и пешачки). 
 
Простор је директно опслужен линијом трамвајског подсистема јавног градског превоза 
путника која саобраћа Карађорђевом улицом. 
 
Такође, у оквиру зоне петоминутне пешачке доступности налазе се (аутобуска) стајалишта 
ЈГПП-а у Бранковој улици. 
 
Непосредно уз границу Плана налази се јавно паркиралиште „Доњи град“, капацитета 389 
паркинг места. 
 
Кроз предметни простор, изведена је двосмерна бициклистичка стаза која иде од Дорћола 
до Аде Циганлије. 
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Услед атрактивности овог дела града, присутни су јаки пешачки токови, како уз реку Саву, 
тако и према Калемегдану, односно центру града. 
 
У зони акваторије, непосредно уз границу Плана, смештени су међународно и домаће 
путничко пристаниште. 
 
Зона пристана обухвата простор акваторија реке Саве дуж постојеће вертикалне  
обалоутврде, у ширини од око 50 m у оквиру које су постављени пристани за међународни 
речни путнички саобраћај и за локални речни путнички саобраћај. 
 
 

4.4. Постојеће површине за инфраструктурне објекте и комплексе  
 

Водоводна мрежа и објекти 
 
По свом висинском положају територија обухваћена границом Плана припада првој 
висинској зони водоснабдевања града Београда. На предметној територији нема 
инсталација градске водоводне мреже. 
 
 

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 Републике Србије", 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 
 
Територија обухваћена границом Плана, према Генералном решењу Београдске 
канализације, припада територији Централног градског канализационог система. На 
предметној територији нема инсталација градске канализационе мреже. 
 

 
Водопривреда 
 
Деоница од најнизводнијег профила Савског пристаништа на ушћу до моста у Бранковој 
улици подељена је на 2 поддеонице. Прву, низводну поддеоницу у дужини од око 500 m, 
чини пристаниште испред бетон хале са нижим платоом на коти 75,50 mnm и вишим на коти 
76,50 mnm . Другу поддеоницу чини путничко пристаниште у дужини од око 400 m са котом 
од 75,60 до 76,70 mnm у залеђу. 
 
 

Електроенергетска мрежа и објекти 
 
За потребе напајања постојећих потрошача електричном енергијом изграђена је мрежа 
водова 10 kV и 1 kV. Мрежа постојећих електроенергетских водова изграђена је подземно. 
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Телекомуникациона мрежа и објекти 
 
Предметно подручје припада кабловском подручју аутоматске телефонске централе (АТЦ) 
„Академија". У оквиру границе предметног Плана нема постојећих ТК објеката. 
 

 
Топловодна мрежа и објекти 
 
У оквиру границе обухвата нема изведених елемената топловоде мреже и објеката. 
 

 
Гасоводна мрежа и објекти 
 
У оквиру границе обухвата нема изведене гасоводне мреже и објеката.  
 
 

4.5. Стање животне средине 
 
Планско подручје се налази на територији Градске општине Стари град и обухвата део кеја 
(шеталиште у приобалном појасу) између Бранковог моста, реке Саве и некадашње трасе 
железничке пруге. Ово подручје није покривено мерним местима за мониторинг чинилаца 
животне средине, због чега се само на основу поређења са сличним локацијама и стања у 
окружењу може констатовати да на квалитет животне средине највећи утицај имају 
саобраћај (друмски и водни) и котларнице централног грејања у зимском периоду. 

Анализом добијених резултата континуалних фиксних мерења нивоа загађујућих материја 
пореклом од стационарних извора загађивања ваздуха у насељеним подручјима током  
2018. године закључено је да су као доминантни загађивачи у амбијенталном ваздуху на 
територији Београда присутни пре свих суспендоване честице PM10 и азот диоксид. Ови 
загађивачи су присутни и на најближем мерном месту за праћење параметара основних и 
специфичних загађујућих материја у ваздуху, које је по амбијенталним карактеристикама 
најсличније разматраном простору (БАС, Железничка 4). Тренд повећања ових загађивача је 
евидентиран и у претходним годинама.  

Поред концентрације загађујућих материја на квалитет ваздуха на овом простору велики 
утицај имају и метереолошки параметри (стање ваздушног притиска, правац и брзина ветра, 
вртложна струјања, одсуство ветра, влажност ваздуха, присуство магле, количине падавина, 
температура ваздуха и температурне инверзије). 

Ниво комуналне буке на територији града Београда прати Градски завод за јавно здравље. 
На најближем мерном месту за праћење нива комуналне буке (Карађорђевој 23) добијени су 
резултати који прелазе дозвољене вредности за дан и ноћ, за претпостављену акустичку 
зону. 

Програмом контроле квалитета површинских вода који се примењује од 2012. године 
обухваћена су 24 водотока са 28 контролна локалитета. Узимање узорака воде, седимента и 
хидробионата вршено је одговарајућим акредтиованим методама и на Сави је вршено из 
чамца. На основу мерења у 2018. години од 35 анализираних узорака воде реке Саве, према 
свим испитаним параметрима, нормама за II класу вода одговарало је 7 узорака (20 %). 
Прекорачења норми за прописану класу су код 7 (20 %) узорака последица повећаних 
вредности појединих микробиолошких и физичко-хемијских параметара, код 4 (11,4 %) 
узорка одступање је забележено због повећаних вредности само појединих 
физичкохемијских параметара, док је код 17 (48,5 %) узорака одступање забележено само 
због појединих микробиолошких параметара. 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове је донео Решење о приступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације 
просторне целине Косанчићев венац, за грађевинску парцелу П1, Градска општина Стари 
град, IX-03 бр. 350.14-36/19, дана 23. 08. 2020. године  ("Службени лист града Београда", бр. 
74/19).  
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4.6. Инжењерскогеолошки услови 
 
Простор који је обухваћен овим Планом у морфолошком смислу представља алувијалне 
наносе Саве и Дунава, на којима су доминантни флувијални процеси везани за токове река. 
Основну геолошку грађу терена чине седиментни неогена прекривени квартарним 
наслагама, преко којих су заступљене рецентне (насуте) творевине. 
Седименти неогена представљени су слојем глине, глиновито-лапоровитим комплексом и 
кречњацима. Квартарне наслаге изграђене су од алувијалних и алувијално-језерских 
седимената. У оквиру алувијалних седимената заступљени су седименти фације поводња 
представљени глиновитим прашинама и заглињеним песковима и седименти фације корита 
представљени песковима. Алувијално-језерски седименти су представљени песковима и 
шљунковима. Рецентне творевине представљене су контролисаним и неконтролисаним 
насутим тлом. Неконтролисано насуто тло представљено је насипом од глине и локално 
глиновито-прашинастим материјалом из ископа. Контролисано насуто тло представљено је 
насипом од рефулираног песка. Резултат су како планског тако и непланског насипања 
терена у циљу издизања површине терена изнад коте максималног нивоа подземних вода и 
накнадног нивелисања терена. 
Сложена геолошка грађа терена условила је формирање две издани подземне воде на овом 
простору: 
Слободна издан - формирана је при некадашњој површини терена. Ниво слободне издани у 
простору који прекрива насип је око коте 70 а маx. око коте 72мнв. Кота нивоа издани 
осцилира зависно од водостаја Саве и Дунава. Праћењем нивоа у пијезометарским 
бушотинама утврђене су осцилације од 1-2m. У овом подручју при маx водостају, може се 
очекивати слободна издан до коте 74мнв.  
Сапета издан - у оквиру сапете издани формиране су две издани, једна која је формирана у 
песковито-шљунковитом комплексу и друга у кречњачким седиментима. У првој издани 
влада приобални режим са присутним хидрауличким везама са водама Саве и Дунава. 
Друга, кречњачка издан, налази се у оквиру миоценских кречњака, испод алувијалних 
седимената, дебљине 30-так метара. Карстна издан у оквиру миоценских кречњака веома је 
издашна са специфичним квалитативним и квантитативним својствима, што представља 
реалну основу за даље коришћење. Резултати досадашњих хидрогеолошких истраживања у 
зони Ушћа недвосмислено указују и потврђују присуство веома специфичне и издашне 
издани у оквиру неогених седимената. Такође, ова издан са својим специфичностима даје 
реалне основе за знатно проширење изворишта Београдског водовода. 
У теренима овакве инжењерскогеолошке конструкције могућа је појава ликвефакције.  
 
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 
ових терена при урбанизацији захтева потпуније дефинисање својстава терена у зони самог 
објекта у зависности од типа објекта и режима градње. 
 
У даљој фази планирања неопходно је извршити детаљна геолошка и хидрогеолошка 
истраживања терена у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима 
(„Службени гласник Републике Србије'', бр. 101/15 и 95/18). 
 
 
5. ЗАШТИТА И ПОТЕНЦИЈАЛИ ПРОСТОРА И ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА ИЗГРАДЊЕ 
 
ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
 
Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима 
(„Службени гласник Републике Србије" бр. 71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон), простор 
обухвата Измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац, 
за грађевинску парцелу П1, Градска општина Стари град, налази се у оквиру следећих 
културних добара:  
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- Београдска тврђава, Стари град, Културно добро од изузетног значаја, (Одлука, 
„Службени гласник СРС“ бр. 14/79);  

- Косанчићев венац, Стари град, просторна културно-историјска целина (Решење 
Завода за заштиту споменика културе града Београда, бр. 490/1 од 24.5.1971); и 

- Антички Сингидунум, Стари град, Савски венац, Врачар, Палилула, Звездара, 
(Решење Завода бр. 176/8 од 30.6.1964.). 

 
У складу са претходним мишљењем надлежних институција заштите споменика културе: 
Републичког завода за заштиту споменика културе и Завода за заштиту споменика културе 
града Београда, може се наставити израда Измене и допуне Плана детаљне регулације 
просторне целине Косанчићев венац, за грађевинску парцелу П1, Градска општина Стари 
град, у складу са Условима чувања, одржавања и коришћења, као и утврђивања мера 
заштите културних добара и добара која уживају претходну заштиту, а у складу са чланом 
107. Закона о културним добрима и Законом о планирању и изградњи. 
  
(Претходно мишљење Завода за заштиту споменика културе града Београда 
бр.Р4920/18 од 26.12.2018.године 
Претходно мишљење Републичког завода за заштиту споменика културе бр. 6-86/2018-1 
од 24.12.2018.године) 
 
 
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 („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10), 
Законом о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04).  
 
Предметно подручје налази се унутар границе еколошке мреже „Ушће Саве у Дунав“. 
Заштита подручја еколошке мреже спроводи се према члану 10. Закона о заштити природе 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10, 91/2010). Према овом члану за 
сваки пројекат, план или активност који се планира у оквиру еколошке мреже, неопходно је 
спровести оцену прихватљивости што ће се током даље планске разраде (Нацрт плана), 
дефинисати кроз услове „Завода за заштиту природе Србије“.  
 
Уколико се у току радова наиђе на објекте геолошко-палеонтолошког или минералошко-
петрографског порекла, а за које се предоставља да имају својсво природног добра, сходно 
члану 99, Закону о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, 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.” 

 
 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Предметна локација за дефинисање парцеле лучког подручја међународног путничког 
пристаништа у Београду, уз зону Пб-зона међународног путничког пристаништа, како би се 
омогућило претакање горива са покретног бункер брода на брод који прихвата гориво и који 
се налази на наведеном пристану, се налази: 

- у широј зони санитарне заштите изворишта водоснабдевања, 
- унутар границе еколошке мреже „Ушће Саве у Дунав“,  
- у јавним површинама - зони приобаља (П1), која обухвата пешачке приступе, 

службене колске приступе, парковско зеленило, бициклистичку стазу, пунктове 
угоститељства и обалоутврду. 

У складу са тим, ограничења и међусобни утицаји који могу настати услед актуелног начина 
коришћења предметног простора и планиране интервенције у простору, као и мере заштите 
животне средине и здравља људи биће приказани у складу са  важећом законском 

http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/stari_grad/beogradska_tvrdjava.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/stari_grad/kosancicev_venac.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/stari_grad/anticki_singidunum.html
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регулативом и условима надлежних комуналних предузећа, органа и институција у фази 
израде Нацрта Плана. 

 
6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
Циљ овог Плана је дефинисање парцеле лучког подручја међународног путничког 
пристаништа у Београду, уз зону међународног путничког пристаништа (Пб-зона према ПДР 
просторне целине Косанчићев венац), како би се, на основу Закона о пловидби и лукама на 
унутрашњим водама („Службени гласник Републике Србије“, бр.73/10, 121/12, 18/15, 92/16, 
104/16 и 09/20), омогућило претакање горива са покретног бункер брода на брод који 
прихвата гориво и који се налази на наведеном пристану. 
На дефинисаној парцели не планира се изградња објакта. 
 
 
7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 
 

7.1. Планирана претежна намена површина 
 
Предложене планиране намене површина су: 
 
Површине јавне намене: 

 водне површине 

- приобаље (П1-пешачки приступи, службени колски приступи, парковско зеленило, 
бицилкистичка стаза, пунктови угоститељства, обалоутврда) 

- пристанишно/лучко подручје (Л)  
 
Предложене планиране намене површина приказане су на графичком прилогу бр.3 „Предлог 
планиране намене површина" Р 1 : 2500. 
 
 

7.1.1.  Површине јавне намене 
  
Планиране водне површине 
 
Приобаље (П1)  
 
Сва правила и условљености за зону П, односно парцелу П1, спроводе се на основу ПДР-а 
просторне целине Косанчићев венац. 
  
У оквиру П1 планирају се пешачки и службени колски приступи, бициклистичка стаза, 
пунктови угоститељства, као и задржавање постојеће вертикалне обалоутврде. 
 

Пристанишно/лучко подручје (Л) 
 
Планира се да се уз зону међународног путничког пристаништа на реци Сави од парцеле П1 
издвоји парцела пристанишно/лучког подручја (Л).  
На парцели пристанишно/лучког подручја не планира се изградња објеката. 

 
 
Планиране саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом 
 

Планиране јавне саобраћајне површине 
 
У функционално рангираној уличној мрежи града саобраћајни потез Булевар војводе 
Бојовића – Карађорђева, који пролази са источне стране предметног простора, губи ранг 
магистрале и добија ранг улице првог реда. 
 
Унутар предметног простора нема планиране уличне мреже. 
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У оквиру Планом обухваћене површине приобалног дела (П1) планирају се пешачки и 
службени колски приступи и бициклистичка стаза. 
 
Такође, предвиђено је постепено увођење мреже савременог градског капацитетног шинског 
система чији би један крак ишао подземно кроз централно градско подручје и прелазио реку 
Саву преко новог моста низводно од „Бранковог моста“ непосредно уз њега. Траса овог 
крака шинског система се такође налази унутар  зоне петоминутне пешачке доступности. 
 
Развој јавног граског превоза путника овог дела града планираће се у складу са развојним 
плановима Секретаријата за јавни превоз. 
 
 

Водоводна мрежа и објекти 
 
Планом детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац („Службени лист града 
Београда“, бр. 37/07) дефинисана  је планирана водоводна мрежа Ø100 која се налази у 
граници овог Плана. 
 
 

Канализациона мрежа и објекти 
 
Планом детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац („Службени лист града 
Београда“, бр. 37/07) дефинисана  је планирана фекална канализација  Ø250 која се налази 
у граници овог Плана. 
 
 

Водопривреда 

Према Генералниом пројекату заштите Београда од великих вода Дунава и Саве ( Институт  
за водопривреду „Јарослав Черни“, 2012. године) на овој деоници кеј је функционалан, у 
добром стању и обезбеђује заштиту од двестогодишње велике воде. Резервна висина у 
односу на линију нивоа стогодишње велике воде мања је од 0,5 m, али се због 
функционалих карактеристика пристаништа и релативно високог терена у залеђу се не 
предвиђају било какви радови на надвишењу кеја, па чак ни постављање мобилне опреме за 
заштиту од поплава. 

 

Електроенергетска мрежа и објекти 
 
У оквиру границе предметног Плана нема планираних потрошача.  

 
 

Телекомуникациона мрежа и објекти 
 
У оквиру границе предметног Плана нема потребе за прикључењем планираних 
телекомуникационих корисника.  
 
 
Топловодна мрежа и објекти 
 
На предметном подручју, важећим планом „ПДР просторне целине Косанчићев Венац” 
(„Службени лист града Београда”, број 37/2007), дефинисана је изградња топловода DN 600. 
 
 
Гасоводна мрежа и објекти 
 
У оквиру границе обухвата не планира се изградња гасоводне мреже и објеката.  
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Планиране зелене површине 
 
У оквиру границе Плана не планира се формирање зелених површина. 
 
 

8. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 
Очекивани ефекти планирања су: 

 Повећање атрактивности подручја,  

 Заокруживање просторно-функционалне трансформације  
 
Проглашењем лучког подручја на планираној парцели Л створиће се услови за квалитетно, 
брзо и безбедно снабдевање бродова горивом, на међународном пристану. 
 
 
 
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: 2500 
3. ПРЕДЛОГ ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА Р 1: 2500 
 
 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 Регистрација предузећа 
 Лиценца и Изјава одговорног урбанисте 

 Одлука о изради Плана детаљне регулације 

 Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину 

 Извод из ПГР Београда 

 Извод из ПГР зелених површина       

 Извод из Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац  

 Подаци о постојећој планској документацији 
 

 


