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1.  ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА









Slavija PROKING d.o.o.
INŽENJERSKE DELATNOSTI 
I TEHNIČKO SAVETOVANJE

На основу члана  128а.  Закона о планирању и изградњи ('“Службени гласник РС”, бр.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019
- др. закон, 9/2020 и 52/2021)  и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку
израде  и  начин  вршења  контроле  техничке  документације  према  класи  и  намени
објеката („Службени гласник РС”, бр. 73/2019) доносим:

РЕШЕЊЕ  О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ
 

за  израду  УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА  ЗА  РЕКОНСТРУКЦИЈУ  ДЕЛА  УЛИЦЕ
КРАЉЕВИЋА МАРКА, НА КП 391 КО САВСКИ ВЕНАЦ, ГО САВСКИ ВЕНАЦ У
БЕОГРАДУ, одређује се:

Синиша Темерински, дипл. инж. архитектуре лиценца 200 0265 03  

Одговорни урбаниста у свему мора да се придржава  Закона о планирању и изградњи
("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018,  31/2019,  37/2019  -  др.  закон  и  9/2020  и  52/2021) и  важећих  подзаконских
прописа. 

Инвеститор: Град Београд, Градска управа града Београда, 
Секретаријат за инвестиције, 
Београд, Трг Николе Пашића бр. 6

Директор: Мр Драгољуб Цветковић, дипл.грађ. инж.  

Број: УП.016.01.1/22

Београд, април 2022.



Slavija PROKING d.o.o.
INŽENJERSKE DELATNOSTI 
I TEHNIČKO SAVETOVANJE

 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

Овим се потврђује да је урбанистичко – техничка документација:

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДЕЛА УЛИЦЕ КРАЉЕВИЋА
МАРКА, НА КП 391 КО САВСКИ ВЕНАЦ, ГО САВСКИ ВЕНАЦ У БЕОГРАДУ

израђена у складу са 
-  одредбама Закона о планирању и изградњи ('“Службени гласник РС”,  бр.  72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 -
одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.
закон, 9/2020 и 52/2021) и одредбама Правилника о садржини начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС, 
-  Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта локалне самоуправе -
град Београд (целине I-ХIХ) („Сл. лист града Београда“, бр.  20/16, 67/16,  69/17, 97/17,
72/21 и 27/22). 

Одговорни урбаниста

Синиша Темерински, дипл. инж. арх.
лиценца 200 0265 03  

  

Број: УП.016.01.1/22

Београд, април 2022.





 

2.  ПОВОД, ЦИЉ, ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Повод за израду Урбанистичког пројекта је захтев Наручиоца, Управе града Београда -
Секретаријата  за  инвестиције,  за  покретање  процедуре  за  реконструкцију  дела
саобраћајнице Краљевића Марка, на катастарској парцели бр.  391 КО Савски венац у
Београду.  Парцела је у јавној својини, ималац права на парцели је Град Београд. 

Циљ израде урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације за
планирану  реконструкцију  постојеће  улице  у  постојећој  регулацији.  Урбанистички
пројекат  представља  преиспитивање  могућности  и  ограничења  за  реконструкцију  и
обликовање  дела  улице  Краљевића  Марка,  између  улица  Гаврила  Приципа  и  Југ
Богдана, као  првенствено  пешачке  улице  са  решењем интервентног  саобраћаја  и  са
предлозима прикључака на спољну инфраструктурну мрежу, у складу са условима.

Парцела   бр.  391  КО  Савски  венац,  општина  Савски  венац  у  Београду  је  градско
грађевинско  земљиште  у  јавној  својини  (број  листа  непокретности:  3632).  Пре
приступања изради овог Урбанистичког пројекта, Инвеститор је прибавио Информацију
о локацији за предметну локацију (бр.350.1 - 2673/2018 од 11.06.2018).

Правни и плански основ за израду Урбанистичког пројекта за  за реконструкцију дела
саобраћајнице Краљевића Марка, на катастарској парцели бр. 391 КО Савски венац у
Београду налази се у:

-  Чл.  60-63.  Закона о  планирању и изградњи ('“Службени гласник РС”, бр.  72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 -
одлука УС, 98/2013 -  одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 -  др.
закон, 9/2020 и 52/2021);

-  Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске  дозволе
(„Сл. гласник РС“, број 3 од 22. јануара 2010);

-  Правилник  о  садржини  начину  и  поступку  израде  докумената  просторног  и
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“ бр. 64/15);

- План генералне регулације грађевинског подручја седишта локалне самоуправе - град
Београд (целине I-ХIХ) („Сл. лист града Београда“, бр. 20/16, 67/16, 69/17, 97/17, 72/21
и 27/22).

Предметна  парцела  391  КО Савски  венац  (део  улице  Краљевића  Марка)  налази  се,
према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта локалне самоуправе
- град Београд (целине I-ХIХ) („Сл. лист града Београда“, бр. 20/16, 67/16, 69/17, 97/17,
72/21  и 27/22), у површинама јавне намене - саобраћајне површине где је предвиђена
обавезна израда Плана детаљне регулације.  Истим Планом је, за површине планиране
као јавне намене, изузетно дозвољено спровођење урбаниситичким пројектом, уколико
постоји катастарска парцела ширине регулације која одговара рангу саобраћајнице, при
чему  је  дозвољена  реконструкција  и  прерасподела  саобраћајних  површина,  као  и
реконструкција постојеће и постављање нове комуналне инфраструктуре у сарадњи са
одговарајућим надлежним институцијама.  



3.  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

3.1. Обухват урбанистичког пројекта

Обухват урбанистичког пројекта је део улице Марка Краљевића у Београду, на парцели
391, КО Савски Венац у општини Савски Венац.  Површина парцеле је 761 м2. Део
саобраћајнице  Марка Краљевића, између улица Гаврила Принципа и Југ Богданове,
има колски излаз само на улицу Гаврила Принципа, док је према Југ Богдановој велика
денивелација решена степеницама и излаз на Југ Богданову је могућ само пешацима. 

Улица служи као прилаз стамбеним зградама на парној страни и стамбеној згради и
локалима на непарној страни. На углу улице са Гаврила Принципа је Манакова кућа,
објекат под заштитом као споменик културе, категорисан од великог значаја, а на крају
дела  улице  је  хотел  са  сопственим  паркингом.  Улица  служи  за  пешачку  везу
Карађорђеве улице са Зеленим Венцем, односно савске обале са центром града. Такође,
служи  за  паркирање,  делом  подужно  са  обе  стране  тротоара,  а  делом  косо,  на
проширењима са непарне стране, која прелазе на парцеле 387, 388, 389 и 390 КО Савски
венац.

Координате тачака обухвата урбанистичког пројекта -

парцела 391, КО Савски Венац, општина Савски Венац

тачка Y X

1 7457267.15 4963389.33
2 7457284.73 4963394.39
3 7457297.32 4963396.03
4 7457314.43 4963399.41
5 7457320.68 4963400.30
6 7457322.93 4963400.83
7 7457331.83 4963402.65
8 7457353.31 4963406.66
9 7457356.90 4963414.60
10 7457337.80 4963411.62
11 7457303.75 4963405.34
12 7457303.48 4963406.55
13 7457285.06 4963404.26
14 7457285.51 4963401.46
15 7457280.82 4963400.81
16 7457280.86 4963400.51
17 7457277.24 4963400.02
18 7457277.20 4963400.32
19 7457272.63 4963399.69
20 7457260.57 4963397.60



3.2. Услови изградње

Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта локалне самоуправе
- град Београд (целине I-ХIХ) („Сл. лист града Београда“, бр. 20/16, 67/16, 69/17, 97/17,
72/21  и  27/22),  локација  парцеле  391  КО  Савски  венац  је  саобраћајница  у  делу
мешовитих  градских  центара  у  целини  I.  Центар  Београда  карактерише  ивична
изградња у формираним блоковима са мешовитом наменом. Комбинација становања,
комерцијалних и јавних садржаја велике спратности је карактеристична за зону центра
Београда, односно целину I и чини преовлађујуће урбано ткиво. Уз саобраћајницу је и
парцела са објектом Манакова кућа - спомеником културе од великог значаја. 

Планирана  намена  предметног  дела  улице  Краљевића  Марка  је  пешачка  улица  са
контролисаним приступом. Представља пешачку везу приобаља Саве до центра града,
са  колским  приступом  до  хотела  на  самом  западном  крају  улице  и  за  приступ
интервентних  возила и возила са правом са посебном дозволом до објеката.

С  обзиром  да  је  колски  прилаз  могућ  само  из  улице  Гаврила  Принципа,  на  тој
раскрсници  треба  пројектовати  елементе  за  разграничавање  површина  (фиксни
стубићи) уз два аутоматска потапајућа стубића за контролу приступа. 

Постојећа регулација, која раздваја површину саобраћајнице од површина предвиђених
за друге јавне и остале намене, задржава се у потпуности. Ширина инфраструктурног
коридора је  одређена границама парцеле 391.  Конструкција  улице  којом се  планира
пролаз  возила  ширине  3,5  метра,  треба  да  буде  димензионисана  према  очекиваном
саобраћајном оптерећењу. Са обе стране коловоза, односно површине за кретање возила
која  имају  право  приступа,  површине  су  обрађене  као  тротоари,  у  ширини  коју
дозвољава постојећа регулација 

С обзиром да предметни део улице Краљевића Марка припада саобраћајницама које
имају дужину преко 25 метара са слепим крајем, потребно је пројектовати регулацију уз
сагласност  Секретаријата  за  саобраћај  и  у  сарадњи са  Министарством  унутрашњих
послова, Сектором за ванредне ситуације, Управом за ванредне ситуације.

Предметни део улице је веома стрм, нагиба 11%. Нови систем нивелације може да се
базира само на постојећој нивелацији, због изграђених објеката са обе стране улице и
формираних  улаза.  Површине  северно  од  траке  за  кретање  возила  могу  да  буду
обрађене као косе, као са јужне стране, али се препоручује каскадно решене, да би се
омогућило  кретање  пешака  по  површини  са  мањим  нагибом,  у  алтернацији  са
степеницима. 

 

3.3. Нумерички показатељи 

Дужина  саобраћајнице  која  се  реконструише је  81  метар  и  степенице  до  улице  Југ
Богдана су 8 метара. Површина саобраћајнице, односно парцеле 391, КО Савски Венац,
је 761 м2. Од тога су пешачке површине су 476 м2, а површине за контролисани колски
саобраћај 285 м2.

С обзиром на првенствено пешачку намену улице, нису предвиђена паркинг места. 



3.4. Начин уређења слободних и зелених површина

За  потребе  израде  урбанистичког  пројекта  је  урађено  идејно  решење  дела  улице
Краљевића  Марка.  Идејно  решење за  парцелу  391  КО Савски  Венац урађено  је  на
основу  геодетског  снимка  терена,  катастра  подземних  инсталација  и информације  о
локацији. 

Циљ  уређења  је  остварење  комфорније пешачке  површине  за  кретање  пешака  и
умирење колског саобраћаја, уз задржавање колског прилаза за хотел и за интервентна
возила. 

Улица  се  задржава  као  затворена  са  једне  стране,  према  улици  Југ  Богдановој, са
слободним колским профилом ширине 3,50 m, са тротоаром са обе стране коловоза.  С
обзиром на контролисан улаз и веома малу фреквенцију пролаза возила, цео профил
улице могу користити пешаци.

Нивелација површина је изведена тако да се између пешачких површина и коловоза
уграђује упуштени ивичњак, са обореном ивицом од 3 см, тако да су тротоар и коловоз
готово  у  једној  равни,  са  минималном  денивелацијом  од  3  см,  због  усмеравања  и
контролисања одвођења површинске воде. 

Завршни слој на колским површинама се изводи у лепезастом слогу од ломљене коцке,
од  магматске  стене,  заливене  битуменском  масом.  Сви  новопројектовани  елементи
саобраћајних површина се у ситуационом и нивелационом смислу уклапају у постојеће
делове улица које се не реконструишу. 

Поплочавање тротоара се врши плочама сиве магматске стене, противклизно обрађене
горње површине - пескиране или термички обрађене. На витоперним површинама и уз
објекте  се  користи  ситна  коцка  од  сиве  магматске  стене,  резана  и  ломљена.  Део
тротоара уз Манакову кућу је поплочан плочама мањих димензија (од 20х20 до 20х30
см), рустичније обраде.

Коловозна конструкција се израђује од слојева шљунка и каменог агрегата 0-31,5 мм и
плоче од бетона МБ20. Преко плоче се поставља ломљена коцка у слоју песка, дебљине
3-5 см и заливена битуменском масом. 

Одводњавање тротоара и улице се врши ка сливницима уз ивичњак коловоза и повезано
је  на  канализацију  мешовитог  типа.  Сви  олуци  се  повезују  преко  олучњака  на
канализацију.  

Осветљење  улице  је  предвиђено  светиљкама  на  стубовима  висине  4  метра,  према
условима надлежног комуналног предузећа, ради осветљавања колске траке и тротоара.

Опрема и мобилијар – ограде дрвећа, клупе, корпе за отпатке и стубићи - примењују се
у облику и материјалу према Каталогу урбане опреме  за уређење и опремање јавних
површина на делу територије града Београда обухваћене  Генералним урбанистичким
планом. 

У  улици  Краљевића  Марка  нема ниједног вида зеленила,  осим  једног  стабла   код
степеница  ка  улици  Југ  Богдана,  тако  да  би  садња  високих  лишћара  допринела
повећању зеленог фонда града Београда и свакако побољшала микроклиматске услове у
предметној  улици,  стварањем  хладовине  и  снижавањем температуре у  току  летњих
месеци. У постојећој регулацији је предвиђена садња 8 стабала високих лишћара (нпр.
врсте  Liriodendron  tulipifera  -  тулипановац),  на  северној  страни,  односно  страни  са
јужном оријентацијом, где би се поставиле и клупе за одмор пешака. Предвиђена врста



припада групи изузетно декоративних врста, успева на свим типовима земљишта, трпи
аерозагађење, одлично подноди ниске температуре и сушна лета.

3.5. Начин прикључења на инфраструктурну мрежу

3.5.1. Саобраћај

Део улице Краљевића Марка,  на парцели  391  КО Савски Венац,  има прикључак на
улицу  Гаврила  Принципа,  док  са  друге  стране,  ка  улици  Југ  Богдановој,  велика
денивелација је  решена степеницама и излаз је могућ једино пешацима.  

Паркирања у предметном делу улице Краљевића Марка нема (укида се постојећа зона
са наплатом паркирања), а прилаз возилима у улицу је омогућен само за потребе хотела
који се налази у Југ Богдановој улици, а који користи паркинг са рампом у северном
делу  улице  за  своје  потребе.  Такође,  омогућен  је  прилаз  интервентним  возилима.
Рестрикција прилаза возила у овај део улице Краљевића Марка обављаће се помоћу
фиксних  и  хидрауличних  потапајућих  стубића.  Потапајући  стубићи  ће  радити  на
принципу очитавања посебних картица или регистрационих ознака. Приликом кретања
возила у овом делу улице морају се поштовати сва правила кретања возила у пешачкој
зони. Приликом пројектовања потребно је ускладити положај потапајућих стубића са
постоећим синхрон планом водова.  Такође је потребно да се приликом пројектовања
електро и телекомуникационог дела пројекта потапајућих стубића усклади постојећи
синхрон план са будућим планом водова енергетских и телекомуникационих каблова за
стубиће и енергетски прикључак за стубиће.  

Режим саобраћаја у овој улици и у зони раскрснице са улицом Гаврила Принципа је
уређен помоћу саобраћајних знакова и ознака на путу. 

3.5.2. Хидротехничке инсталације

3.5.2.1. Водоводна мрежа

Постојећа  водоводна  мрежа  у  улици  Краљевића  Марка  је  пречника  150  мм  од
ливеногвозденог материјала, цевовод  I  висинске зоне београдског водовода. Техничка
документација  за  реконструкцију  улице  треба  да  поштује  минимално  дозвољено
растојање  од  1,0  м  за  паралелно  вођење  инсталација,  као  и  0,5  м  за  укрштање
инсталација. Сви елементи уређења, са аспекта водовода, треба да буду у сагласности са
Каталогом урбане опреме за уређење и опремање јавних површина на делу територије
града Београда обухваћене Генералним урбанистичким планом.

3.5.2.2. Канализација

Канализациона  мрежа  предметне  локације  припада  Централном  канализационом
систему  и  то  у  делу  у  коме  је  заступљен  општи  систем  каналисања.  Одводњавање
реконструисаних површинама решити у складу са нивелацијом, попречним и подужним
нагибом.  Сливничке и  олучне зоне могу бити прикључене само преко постојећих и
новоотворених уличних силаза. Број и положај сливника ускладити са хидрауличном
прорачуном  и  предвидети  њихово  прикључење  на  ревизионе  силазе.  Обезбедити
минимално дозвољено растојање од 1,0 м од спољне ивице канала, а 1,5 м од спољне
ивице колектора, а нарочито на местима уличних силаза (за сливничке везе изузетно 0,3
м).  За  укрштање  инсталација  са  постојећим  и  пројектованим  канализационим
инсталацијама, минимално дозољено растојање у вертикалном смислу је 0,5 м. 



3.5.3. Електроенергетски објекти

На предметном подручју се налазе:

- подземни вод ТС 110/35kV Топлана Нови Београд - ТС 35/10kV, типа и пресека 
проводника IPZO 13 3х95m, 35kV,

- подземни вод ТС 35/10kV Нови Београд 1 - ТС 35/10kV, типа и пресека проводника 
IPZO 13 3х95m, 35kV.

Планом инвестиционог одржавања електроенергетских објеката Електродистрибуција
Србије доо Београд, због старости каблова који су на на истеку због експлоатационог
века, предвиђена је замена наведених 35kV водова. Због тога је потребно предвидети
нову  кабловску  канализацију  што  ближе  траси  постојећих  35kV  водова  тако  да  се
обезбеди њихов останак у погону у току извођења радова. Уколико се трасе подземних
водова нађу испод коловоза водове заштитити постављањем у кабловску канализацију
пречника 160 mm за 35kV водове, при чему треба оставити 100% резерву у броју отвора
канализације за подземне водове 35kV. 

Предвидети  слободне  коридоре  у  тротоару  саобраћајница  за  полагање  каблова,  на
дубини од 0,8 м за 1-10kV односно 1,0 м за 35kV водове. За пролаз енергетских каблова
испод коловоза предвидети кабловску канализацију спољашњег пречника Ф 110 мм за
10 и 1kV и пречника 160 мм за прелазак будућих кабловских водова 35kV. Постављање
и укрштање је у свему према условима надлежног предузећа. 

На  предметном  подручју  нема  објеката  који  су  у  власништву  и  надлежности
“Електромрежа Србије” АД. 

Јавно  осветљење  је  предвиђено  светиљкама  на  стубовима  висине  око  4  метра,
постављеним дуж дела улице Краљевића Марка. Техничка документација за осветљење
се израђује према условима надлежног јавног предузећа.  

3.5.4. Телекомуникациони објекти

На предметном подручју постоје телекомуникациони објекти који могу бити угрожени
радовима  на  реконструкцији  дела  улице  Краљевића  Марка.  Пре  почетка  радова
потребно  је  извршити  идентификацију,  а  затим  и  обележавање  трасе  постојећих
подземних ТК објеката. Ископ у близини инсталација може бити обављен само ручним
путем.  Потребно  је  предузети  мере  заштите  телекомуникационих  каблова  током
извођења  радова.  Планиране  трасе  нових  инсталација  морају  бити  на  прописаном
одстојању у одноу на постојеће ТК објекте. 

3.5.5. Термоенергетске инсталације

На  предметном  подручју  не  постоји  изграђена  топловодна  инфраструктура,  али  је
планирана од улице Гаврила Принципа до улице Југ Богданове топловодна мрежа Φ
114,3/200 са прикључцима. Потребно је коридор за планирани топловод ускладити са
осталом инфраструктуром, тако да се поштује минимално дозвољено растојање.

3.5.6. Инсталације гасовода

На предметном подручју не постоји изграђена инфраструктура гасовода и гасоводних
инсталација. 

3.5.7. Градска чистоћа

На  предметном  подручју  не  постоји  могућност  одвожења  смећа  због  велике



денивелације  према  Југ  Богдановој  улици,  тако  да  се  одлагање  комуналног  отпада
обавља у контејнере који се налазе у делу улице Гаврила Принципа. 

3.5.8. Мере заштите од пожара и експлозија

Ради заштите подручја и објеката од пожара, потребно је применити одредбе Закона о
заштити  од  пожара  (Сл.  гласник  РС,  111/2009),  Закона  о  запаљивим  и  горивим
течностима и запаљивим гасовима (Сл. гласник РС, 54/15) и Правилника о техничким
нормативима  за  инсталације  хидрантске  мреже  за  гашење  пожара  (Сл.  гласник  РС,
3/2018). 

3.6. Инжењерско геолошки услови

Предметно  подручје  захвата  падину терена  коју  изграђују  марински  седименти
терцијара – миоцен представљени глиновитим лапорима и лапоровито – кречњачким
комплексом.  Основна карактериситика је што је у питању саобраћајница где доминира
техногени насип  са већ израђеном инфраструктуром, па се очекује да ће се сва решења
и извођења радова одвијати баш у том насипу. Преношење притиска на дубље слојеве
(делувијално  пролувијалне  глине,  алувијално  језерске  пескове  и  шљункове)  у  овом
случају имају подређену улогу.  Дебљина постојећег  насипа варира,  а  при  ископу  се
може  очекивати  и  променљиви  прилив  воде  у  ископе  превасходно  од  оштећења
водоводно канализационе мреже. 

За  потребе израде техничке документације  урадити детаљна геолошка истраживања.
При  изради  техничке  документације  придржавати  се  свих  препорука  датих
геомеханичким елаборатом, урађеним у складу са Законом о рударству и геолошким
истраживањима (Сл. гласник РС бр. 101/15 и 95/2018) од стране надлежне организације,
који мора бити саставни део пројектне документације.

3.7. Зеленило

У границама урбанистичког пројекта постоји једно стабло поред степеница које излазе 
на улицу Југ Богданову и то стабло је потребно укопити у планирано решење. 

На северној страни средишег дела предметног подручја, постоје услови за формирање 
континуираног низа високе дрвенасте вегетације. Могућа је садња осам стабала 
високих лишћара, а у том делу би се поставиле и клупе за одмор пешака. Стабла треба 
да припадају групи декоративних врста, да трпе аерозагађење и да подноси ниске 
температуре и сушна лета. Садне јаме димензионисати према условима ЈП Зеленило 
Београд и обезбедити их од спирања земље. 

3.8. Мере заштите непокретних културних добара

Предметна парцела за коју се ради урбанистички пројекат, била је под претходном 
заштитом до 25.12.2020, тако да сада нема посебних услова службе заштите 
непокретних културних добара. Парцела која се граничи са предметном парцелом у 
југозападном делу улице, припада Манаковој кући, споменику културе од великог 
значаја. 



3.9. Технички опис идејног решења реконструкције

За потребе израде урбанистичког пројекта је урађено идејно решење за парцелу 391 КО
Савски Венац. Површина за коју је урађено решење је 761 m2.

Циљ уређења овог дела улице је остварење комфорније пешачке површине за кретање
пешака и умирење колског саобраћаја, уз задржавање паркирања за хотел.

Идејним решењем се улица задржава као затворена са једне стране, према улици Југ
Богдановој, у слободном колском профилу ширине 3,50 m, са тротоаром са обе стране
коловоза. Иако постоји разлика у материјализацији коловозне површине и тротоара  

Нивелација површина је изведена тако да се између пешачких површина и коловоза
уграђује упуштени ивичњак, са обореном ивицом од 3 см, тако да су тротоар и коловоз
готово  у  једној  равни,  са  минималном  денивелацијом  од  3  см,  због  усмеравања  и
контролисања одвођења површинске воде. 

Завршни слој на колским површинама се изводи у лепезастом слогу од ломљене коцке,
од  магматске  стене,  заливене  битуменском  масом.  Сви  новопројектовани  елементи
саобраћајних површина се у ситуационом и нивелационом смислу уклапају у постојеће
делове улица које се не реконструишу. 

Поплочавање тротоара се врши плочама сиве магматске стене, противклизно обрађене
горње површине - пескиране или термички обрађене. На витоперним површинама и уз
објекте  се користи ситна коцка од сиве магматске стене,  резана и ломљена. Подлога
плоча  се решава  да носи и интервентни саобраћај. Део тротоара уз Манакову кућу је
поплочан плочама мањих димензија (од 20х20 до 20х30 см), рустичније обраде.

Коловозна конструкција се израђује од слојева шљунка и каменог агрегата 0-31,5 мм и
плоче од бетона МБ20.  Преко плоче се поставља ломљена коцка у слоју дробљеног
камена дебљине 3-5 см и заливена битуменском масом. 

Предвиђена  нова  коловозна  конструкција, укључујући  и  површине  за  паркирање се
састоји од следећих слојева:

Камена коцка заливена битуменом 10х10х10 d= 10cm

Песак 0-4mm d= 4 (3-5)cm

Бетонска плоча MB 20 d= 20cm

Дробљени камени агрегат 0-31.5mm d=15cm

Гранулисани шљунак 0-31,5mm d=25cm

Укупно d=72 cm

Тротоар се израђује од слојева шљунка  и каменог агрегата 0-31,5  mm,  преко које се
полажу камене плоче и коцка, дебљине 8 см, на слој од камене ситнежи, дебљине 4 см. 

Конструкција на тротоару се састоји од следећих слојева:

Камене плоче и коцка d= 8cm
Камена дробина 0-4mm d= 4cm



Бетонска плоча d= 10cm
Дробљени камени агрегат 0-31.5mm d= 15cm
Гранулисани шљунак 0-31,5mm d= 15cm

Укупно d=52 cm

Одводњавање тротоара и улице се врши ка сливницима уз ивичњак коловоза и повезано
је  на  канализацију  мешовитог  типа.  Сви  олуци  се  повезују  преко  олучњака  на
канализацију.  

Осветљење  улице  биће  решено  према  условима  надлежних  институција,  ради
осветљавања колске саобраћајнице и тротоара, а предлажу се светиљке на стубовима од
4 метра, на  парној страни.

На  местима  где  је  могуће  да  буде  угрожена  безбедност  пешака  (уз  саобраћајницу)
предвиђени су заштитни стубићи, којима се спречава недозвољено приступање возила
на пешачке површине.

Опрема и мобилијар – ограде дрвећа,  корпе за  отпатке  и стубићи -  примењују се у
облику  и  материјалу  према  Каталогу  урбане  опреме  за  уређење и  опремање јавних
површина на делу територије града Београда обухваћене Генералним урбанистичким
планом.

4.  СМЕРНИЦЕ ЗА СПОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Сходно одредбама чланова од 60. до 63. Закона о планирању и изградњи ('“Службени
гласник  РС”,  бр.  72/2009,  81/2009  -  испр.,  64/2010  -  одлука  УС,  24/2011,  121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), Урбанистички пројекат (УП) је
израђен  у  складу  са  смерницама  дефинисаним  у  Плану генералне  регулације
грађевинског подручја седишта локалне самоуправе - град Београд (целине I-ХIХ) („Сл.
лист  града  Београда“,  бр.  20/16,  67/16,  69/17  и  97/17),  а  за  потребе  урбанистичко-
техничке,  програмске,  функционалне  и  обликовне  разраде  и  потврђивања  Идејног
архитектонског  решења  (ИДР)  намењеног  реконструкцији  дела  улице  Краљевића
Марка,  између улица Гаврила Приципа и Југ Богдана,  на парцели  бр.  391 КО Савски
венац, општина Савски венац у Београду.

Потврђивањем овог Урбанистичког пројекта према процедури за потврђивање сходно
ставовима  2.  и  3.  члана  61.  Закона  о  планирању  и  изградњи,  стичу  се  услови  за
даље  спровођење  поступка  реализације  планиране  реконструкције  прибављањем
Локацијских услова, а потом и Решења о одобрењу извођења радова.

Синиша Темерински, дипл.инж.арх,

одговорни урбаниста



5.  ГРАФИЧКИ ДЕО
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ШИФРА БРОЈ

УГОВОР

РАЗМЕРА
ОБЈЕКТА

ПРОЈЕКАТ

ЦРТЕЖ

ОЗНАКА

датум број листаовај лист
замењује 
лист број

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИНВЕСТИТОР

ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, БЕОГРАД, ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА БР. 6

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ УЛИЦА У ОКВИРУ ПОСТОЈЕЋЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ - УЛИЦЕ КРАЉЕВИЋА МАРКА, НА ПАРЦЕЛИ 391, КО 
САВСКИ ВЕНАЦ У БЕОГРАДУ

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ Синиша Темерински, диа
200 0265 03, 300 3152 03

ДЕО УЛИЦЕ КРАЉЕВИЋА МАРКА
ПРЕДМЕТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - ГРАД БЕОГРАД
(ЦЕЛИНЕ I-ХIХ)

ДЕТАЉ ЛИСТА 2-4 - ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА ИЗ ПЛАНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - 
ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНЕ I И II, ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД, ВРАЧАР, САВСКИ 
ВЕНАЦ, ЗВЕЗДАРА И ПАЛИЛУЛА)   
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УГОВОР

РАЗМЕРА
ОБЈЕКТА

ПРОЈЕКАТ

ЦРТЕЖ

ОЗНАКА

датум број листаовај лист
замењује 
лист број

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИНВЕСТИТОР

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ УЛИЦА У ОКВИРУ ПОСТОЈЕЋЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ - УЛИЦЕ КРАЉЕВИЋА МАРКА, НА ПАРЦЕЛИ 391, КО 
САВСКИ ВЕНАЦ У БЕОГРАДУ

обухват реконструкције

постојећа регулација улица

катастарске парцеле

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА Синиша Темерински, диа
лиценца 200 0265 03, 300 3152 03

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, БЕОГРАД, ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА БР. 6
ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
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ЦРТЕЖ

ОЗНАКА

датум број листаовај лист
замењује 
лист број

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИНВЕСТИТОР

СИТУАЦИОНИ И НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ УЛИЦЕ У ОКВИРУ ПОСТОЈЕЋЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ - УЛИЦЕ КРАЉЕВИЋА МАРКА, НА ПАРЦЕЛИ 391, КО 
САВСКИ ВЕНАЦ У БЕОГРАДУ

обухват реконструкције

постојећа регулација улица

катастарске парцеле

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА Синиша Темерински, диа
лиценца 200 0265 03, 300 3152 03

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, БЕОГРАД, ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА БР. 6
ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА

ЛОМЉЕНА КОЦКА НА КОЛОВОЗУ

ФИКСНИ СТУБИЋ
АУТОМАТСКИ ПОТАПАЈУЋИ СТУБИЋИ

ФИКСНИ СТУБИЋ

СТУБИЋИ ЗА КОНТРОЛУ УЛАЗА У УЛИЦУ 
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ШИФРА БРОЈ

УГОВОР

РАЗМЕРА
ОБЈЕКТА

ПРОЈЕКАТ

ЦРТЕЖ

ОЗНАКА

датум број листаовај лист
замењује 
лист број

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИНВЕСТИТОР

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ - ПЛАН ПОПЛОЧАВАЊА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ УЛИЦЕ У ОКВИРУ ПОСТОЈЕЋЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ - УЛИЦЕ КРАЉЕВИЋА МАРКА, НА ПАРЦЕЛИ 391, КО 
САВСКИ ВЕНАЦ У БЕОГРАДУ

обухват реконструкције

постојећа регулација улица

катастарске парцеле

СТАБЛО

КАМЕНЕ ПЛОЧЕ ПРАВОУГАОНЕ ВЕЋЕ

КАМЕНЕ ПЛОЧЕ КВАДРАТНЕ МАЊЕ

ЛОМЉЕНА КОЦКА НА КОЛОВОЗУ

ЛЕГЕНДА

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА Синиша Темерински, диа
лиценца 200 0265 03, 300 3152 03

СТУБ СВЕТИЉКЕ

КЛУПА

АУТОМАТСКИ ПОТАПАЈУЋИ СТУБИЋ

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, БЕОГРАД, ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА БР. 6
ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА



143 350 318

d=8 cm камене плоче

d=15 cm гранулисани шљунак 0-31,5 mm

d=4 cm песак 0-4 мм

d=15 cm дробљени камени агрегат 0-31.5mm
d=10 cm бетонска плоча MB20

d=10 cm ломљена коцка

d=25 cm гранулисани шљунак 0-31,5 mm
d=15 cm дробљени камени агрегат 0-31.5mm

d=3-5 cm песак 0-4 мм
d=20 cm бетонска плоча МВ 20

d=8 cm камене плоче

d=15 cm гранулисани шљунак 0-31,5 mm

d=4 cm песак 0-4 мм

d=15 cm дробљени камени агрегат 0-31.5mm
d=10 cm бетонска плоча MB20

ТРОТОАР КОЛОВОЗ ТРОТОАР
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ШИФРА БРОЈ

УГОВОР

РАЗМЕРА
ОБЈЕКТА

ПРОЈЕКАТ

ЦРТЕЖ

ОЗНАКА

датум број листаовај лист
замењује 
лист број

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИНВЕСТИТОР

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ УЛИЦЕ У ОКВИРУ ПОСТОЈЕЋЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ - УЛИЦЕ КРАЉЕВИЋА МАРКА, НА ПАРЦЕЛИ 391, КО САВСКИ 
ВЕНАЦ У БЕОГРАДУ

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА Синиша Темерински, диа
лиценца 200 0265 03, 300 3152 03

КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК

ПРЕСЕК 1-1

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ, БЕОГРАД, ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА БР. 6
ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
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