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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЛИНИЈСКИ ПАРК – БЕОГРАД
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И ПАЛИЛУЛА

- Елаборат за рани јавни увид –
I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
1. УВОД
Изради Плана детаљне регулације за линијски парк – Београд, градске општине Стари град
и Палилула (у даљем тексту: План) приступило се на основу Одлуке о изради Плана
детаљне регулације за линијски парк – Београд, градске општине Стари град и Палилула
(„Службени лист града Београда", бр. 88/18) (у даљем тексту: Одлука) коју је Скупштина
града Београда донела на седници одржаној 25.09.2018. године, а на иницијативу Дирекције
за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
2. ОБУХВАТ ПЛАНА
У складу са Одлуком обухваћен је део територије градских општина Стари град и Палилула,
простор између СЦ „Гале Мушкатировић“, регулације реке Саве до Бетон хале, регулације
Булевара војводе Бојовића и Дунавске улице, регулације постојеће железничке пруге до
Панчевачког моста, укључујући комплексе Топлане „Дунав“ и Марине „Дорћол“ са везама
саобраћајница и инраструктуре, до постојеће, односно планиране мреже.

Слика 1 позиција Линијског парка у градском ткиву
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Површина обухваћена Планом износи око 46,7 ha.
Коначна граница утврдиће се у фази израде и верификације Нацрта плана.
За израду елабората за рани јавни увид коришћене су следеће подлоге:
 орто-фото снимак из 2018.године;
 расположива копија плана у Р 1:500;
 катастар водова и подземних инсталација Р 1:500;
Предложена граница Плана приказана је на свим графичким прилозима овог елабората.
Шире окружење приказано је на графичком прилогу бр.1: „Шира ситуација са границом
Плана на орто-фото снимку'' Р 1:5000
3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
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 и 37/19-др.закон и 9/20),
 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/19);
 Одлукa о изради Плана детаљне регулације за линијски парк – Београд, градске
општине Стари град и Палилула („Службени лист града Београда", бр. 88/18).
Плански основ за израду и доношење Плана представљају:
 План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе
– град Београд (целине I - XIX) („Службени лист града Београда“ бр. 20/16, 97/16, 69/17 и
97/17) (у даљем тексту: План генералне регулације),
 План генералне регулације система зелених површина Београда ("Службени лист града
Београда" бр. 110/19) (у даљем тексту: ПГР зелених површина).
4. ПЛАНСКА УСЛОВЉЕНОСТ ИЗ ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА
4.1 Планска условљеност из Плана генералне регулације
Према Плану генералне регулације подручје Плана налази се у оквиру Целине I – Центар
Београда и у оквиру обухвата планиране су следеће намене:
површине јавне намене:
- водене површине;
- површине за објекте и комплексе јавних служби:
 установе културе (Ј9);
- зелене површине;
 парк (ЗП1);
 сквер (ЗП2);
 заштитни зелени појас (ЗП5);
 зелена површина у приобаљу (ЗП6);
- саобраћајне површине;
- мрежа саобраћајница;
- железница
- површине за инфраструктурне објекте и комплексе.
површине јавне и/или остале намене:
- површине за спортске објекте и комплексе:
 спортско – рекреативни комплекси
 такмичарско – спортски комплекси
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површине осталих намена:
- мешовити градски центри:
 зона мешовитих градских центара у зони центра Београда (М1);
- зона комерцијалних садржаја:



зона комерцијалних садржаја у зони више спратности (К1).

Слика 2 - Извод из ПГР Београда / Графички прилог 2-4 – Планирана намена површина

Заштита природе и културних вредности
Планским решењем се штити подручје еколошке мреже РС од међународног значаја „Ушће Саве у Дунав“, као и еколошки коридори еколошке мреже РС Сава и Дунав са својим
приобалним појасевима у природном и блиско-природном стању, успостављени Уредбом о
еколошкој мрежи („Службени Гласник РС“, бр. 102/10).
У непосредном окружењу предметног подручја налази се Природни споменик „Морски
неогени спруд – профил испод споменика Победнику на Калемегдану“. Заштићени локалитет
има режим строгог природног резервата, због чега се на истом не смеју вршити никакве
промене које би измениле његов досадашњи изглед.
У оквиру границе Плана налазе се (припадају подручју целине I):
- Београдска тврђава, као структурно и суштински најсложенији културно историјски
комплекс, културно добро од изузетног значаја;
- Археолошки локалитет Антички Сингидунум, културно добро са најширим просторним
обухватом, које се налази унутар више урбанистичких целина и београдских општина
(Каструм – Београдска тврђава, цивилно насеље и некропола);
- Термоелектрана "Снага и светлост" у Београду, Дунавски кеј б.б. Споменик културе; и
- Целина под претходном заштитом „Прва индустријска зона Београда“.
Највећи део целине I је вреднован и јасно су одређене границе целина са различитим
споменичким статусом. Такође је вреднован и богат фонд појединачних објеката
непокретног културног наслеђа различитих врста, у складу са Законом о културним добрима,
(''Службени гласник РС'' бр.71/94, 52/11-др.закони и 99/11-др.закон).
Имајући у виду да се на овом простору налази најзначајнији и најобимнији фонд културне
баштине Београда, у складу са ставовима надлежних институција заштите споменика
културе, ово је подручје за које је неопходна израда планова детаљне регулације у највећем
делу. У складу са утврђеном границом будућих планова, обимом и значајем споменичког
фонда одредиће се методологија израде планова.
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У Генералном урбанистичком плану Београда, са аспекта заштите културног наслеђа
одређен је и јасно дефинисан приступ и третман заштите за целине и правце које сведоче о
урбаном развоју града:


Подручја интегративне заштите, где се налазе просторне културно-историјске
целине и споменици културе изузетног значаја, поједине просторне културноисторијске целине и споменици културе великог значаја, као и највећи број културних
добара. У сарадњи са институцијама заштите и условима заштите непокретних
културних добара, ови простори се морају у естетском и функционалном смислу
довршити и дефинисати у циљу постизања општег животног склада и ликовноамбијенталног континуитета новог (које ће бити у мањој мери) и старијег (постојеће доминантно).

Правило се односи (између осталих) на:
- Београдску тврђаву (омеђену Дунавом и Савом, улицама Париском, Тадеуша Кошћушка
и Бул. војводе Бојовића);


Подручје опште обнове обухвата просторе на којима је концентрисан већи број
културних добара, као и целине које уживају претходну заштиту. Под општом обновом
подразумева се комбинована примена интегративне заштите, урбане обнове и
уређења простора, усаглашена према обиму и нивоу вредности градитељског
наслеђа.

Правило се односи (између осталих) на:
Прву индустријску зону Београда (граница целине обухвата простор који ограничавају улице:
Тадеуша Кошћушка од железничке пруге до Солунске, Солунска, Цара Уроша, Високог
Стевана, Капетан Мишина, Скендер бегова, Добрачина, Гундулићев венац, Венизелосова,
Поенкареова, Јована Авакумовића, Булевар деспота Стефана обухватајући и део
Панчевачког моста, Вишњичка до границе Београдског вунарског комбината обухватајући
читав фабрички комплекс и даље од комплекса фабрике границом која се пружа управно на
постојећу железничку пругу до улице Тадеуша Кошћушка).

Слика3 - Извод из ПГР Београда / Графички прилог 8-4 – Заштита природних и културних вредности

Извод из Плана генералне регулацијe je саставни део документације овог Елабората.
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4.2. Планска условљеност из ПГР зелених површина
Према ПГР зелених површина, предметна локација налази се у три различите просторно –
функционалне целине (компоненти), и то:
1. „Језгро“ система зелених површина (I)
2. „Зелене везе“ система зелених површина (IV)
3. Континуално изграђено градско ткиво (V)
Према ПГР зелених површина у обухвату Плана се планирају следеће намене:
Јавне зелене површине:
- Паркови;
- Скверови;
- Зелене површине у приобаљу Дунава и Саве;
- Заштитни зелени појасеви.
Јавне зелене површине и шуме у оквиру површина јавних намена:
- Јавне зелене површине објеката и комплекса јавних служби
- Јавне зелене површине у оквиру саобраћајних површина
- Трасе дрвореда у оквиру саобраћајних површина

Слика 4-Извод из ПГР зелених површина / Графички прилог 3 - Планирани систем зелених површина

Извод из ПГР зелених површина саставни део документације овог Елабората
5. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
5.1. Постојећа планска документација
Делови планова обухваћени границом Плана:
Предметно подручје покривено је следећем плановима детаљне разраде:


Детаљни урбанистички план Калемегдана („Службени лист града Београда“, бр.
6/69),
Подручје обухваћено овим планом је доминантно третирано као градски парк –
Калемегдан, са функцијама: друштвени део парка, дечји део парка, део за одмор,
забавни парк, спортски парк (базени) и службени део.
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Дефинисано је саобраћајно и инфраструктурно опремање и декоративно осветљење
са истицањем: визура издалека, локалне визуре, површине дрвећа, водених
површина и фонтана, приземне украсне декорације, споменика и других сличних
објеката.


План детаљне регулације дела централне зоне-просторна целина марина
"Дорћол" („Службени лист града Београда“, бр. 24/05),
Планом детаљне регулације активира се приобаље, планира изградња мешовитих и
комерцијалних садржаја спратности до П+12, дају се услови за изградњу марине као
наутичког центра, дефинишу се трасе јавних саобраћајница, детерминишу зоне
припадајућег стационарног саобраћаја и обезбеђује се потребан ниво
инфраструктурне опремљености као и зелених површина.



План детаљне регулације блока између улица: Дунавске, Тадеуша Кошћушка и
Булевара војводе Бојовића, градска општина Стари град („Службени лист града
Београда”, бр. 61/09),
Планом детаљне регулације планира се центални градски блок, површине 6hа,
планиран за становање, пословање, трговину и разних видова услуга као и јавних
садржаја школства. Спратности од П+2+Пс до П+7+3Пс.



План детаљне регулације подручја Аде хује (зона А), општина Стари Град и
Палилула („Службени лист града Београда“, бр. 70/12),
Овим планом остварује се трансформација Дунавског приобаља. Врши се
трансформација привредне намене у централне функције, односно проширује се
централна зона града на простор у залеђу Дунава и врши се просторно
функционална интеграција подручја у урбано ткиво изградњом нове саобраћајне и
инфраструктурне мреже.



План детаљне регулације за саобраћајнице: Дунавску, Тадеуша Кошћушког,
Дубровачку, тролејбуски и аутобуски терминус на Дорћолу, општина Стари
Град („Службени лист града Београда“, бр. 69/13).
Циљ овог Плана је дефинисање детаљних услова за функционално повезивање и
изградњу Улице Дунавске, дела Улице Тадеуша Кошћушка, Улице Дубровачке као и
детаљно дефинисање тролејбуског и аутобуског терминуса уз Дунавску улицу.



План детаљне регулације за подручје између улица: Француске, Цара Душана,
Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, општина Стари град („Службени
лист града Београда“, бр. 83/15).
Овим Планом врши се трансформација девастираних и неуређених блокова у
пословно комерцијалне центре, спратности од П до П+6+Пс.(хотел мона 50м)



План детаљне регулације за изградњу гасовода од главне мерно-регулационе
станице (ГМРС) „Падинска скела“ до подручја ППППН „Београд на води“,
градске општине Палилула и Стари град („Службени лист града Београда“, бр. 46/16).



План детаљне регулације тунелске везе Савске и Дунавске падине, градске
општине Стари Град, Савски венац и Палилула („Службени лист града Београда“, бр.
28/19).
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Плански документи у контактном подручју
План детаљне регулације целине Косанчићев венац („Службени лист града Београда“,
бр. 37/07).
Циљ израде плана је да се на релативно малом простору Косанчићевог венца доведу у
равнотежу историјски контекст, културно наслеђе, економске активности, социјални контекст,
различити видови саобраћаја (речни, лаки шински - ЛРТ, колски и пешачки саобраћај),
садржаји културе и духовни центар православља.
Планови од утицаја чија је израда у току
Предметни простор налази се у обухвату ПГР шинских система у Београду са елементима
детаљне разраде за I фазу прве линије метро система (Одлука о изради плана, „Службени
лист града Београда“, бр. 56/18), чија је израда у току. У току израде Нацрт плана за линијски
парк, биће преузета саобраћајна решења из наведеног плана (траса метро линије,
стајалишта и др.).
Границе важећих урбанистичких планова су саставни део документације овог Елабората.
Велики пројекти у реализацији или већ реализовани
Поред урбанистичких решења планова у контактној зони, анализирани су значајни
реализовани пројекти и пројекти чија је реализација најављена, а који могу бити у од утицаја
на сагледавање потреба и планирање садржаја у планском обухвату. Анализирано је 17
пројеката резиденцијалних и комерцијалних садржаја већег формата и обима изградње, са
идејом да се на простору Линијског парка планирају комплементарни и недостајући
садржаји, како не би дошло до засићења простора и тржишне понуде некретнина, што би
довело у питање економску оправданост планских решења.Сви планирани резиденцијални
комплекси (К District, Green Residence, Калемегдан Парк, Цара Уроша, Дорћол Центар и
Нови Дорћол) имају значајну понуду комерцијалних садржаја („retail“, кафеи, ресторани,
услуге, „fitness“ и сл.), који комплементирају основну намену. У делу комерцијалних
садржаја, већ су реализовани: 2 објекта великих трговинских формата (шопинг центри
Рајићева и BIG Fashion 2 хотела (Хотел Мона, „Mamas Shelter“ у Рајићевој), пословни објекат
А класе (Миа Дорћол) и угоститељски и „lifestyle“ садржаји (Београдски Маркет и Бетон
хала).

Анализа пројеката упућује на разматрање и планирање нових урбаних садржаја за којима
последњих година постоји изражена потражња и шира циљна група, а који могу значајно да
унапреде туристичку понуду и јединствен урбани идентитет Београда.
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То су садржаји који представљају мешавину садржаја културе, креативних индустрија и
комерцијалних садржаја у склопу јавних, отворених градских простора, који се спонтано
развијају у складу са трендовима и захтевима грађана и тржишта (изложбени простори,
павиљони културе, едукативне радионице, дизајн дистрикти, гастро пабови, урбане баште,
спортски садржаји, relax зоне и сл.).

Слика 5 Цара Уроша

Слика 7 Хотел Мона

Слика 6 Нови Дорћол

Слика 8 Миа Дорћол

Слика 9 Дорћол плац

Слика 10 Дорћол Центар
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Слика11 К дистрикт

Слика 12 београдски Маркет

Слика 13 Град на води

Слика 14 Београд на води

Слика 15 Рајићева шопинг центар

Слика 16 Big fashion

5.2. Постојеће коришћење земљишта
На предметном подручју доминира појас железничког коридора – теретне железнице, чији је
један колосек у функцији.
У постојећем стању заступљене су следеће намене:
Површине јавних намена су:
 водне површине,
 површине за објекте и комплексе јавних служби
 зелене површине,
 саобраћајне површине,
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мрежа саобраћајница (подвожњак, надвожњак,
бициклистичка стаза)
железница,
површине за инфраструктурне објекте и комплексе,

пешачка пасарела,

постојећа

Површине јавних и/или осталих намена:
 површине за спортске објекте и комплексе
Површине осталих намена су:
 површине за становање
 површине за комерцијалне садржаје,
 неизграђено земљиште,
На графичком прилогу А1 приказане су постојеће намене у контактном подручју Плана.
Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр.2: „Постојеће
коришћење земљишта" Р 1: 5000.
Површине за становање
На предметном подручју у близини Панчевачког моста евидентирано је неплански
формирано породично становање, спратности од П до П+2 изузетно лошег бонитета.

Слика 17 неплански изграђени стамбени објекти

Дуж Дунавске улице налазе се стамбени објекти од П до П+1 у чијој непосредној близини се
врши трансформација из породичног у вишепородично становање, а на контактном подручју
између спортског центра и Марине Дорћол налази се насеље „25 Мај” типологије отвореног
блока, стратности од П+4 до П+6+Пк.

Слика 18 становање у контактном подручју и трансформација из породичног у вишепородично становање
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Комерцијални садржаји
На предметном подручју налазе се комерцијални објекти спратности П, који се простиру
претежно уз Дунавску и Поенкареову улицу. Комерцијалне садржаје чине аутоперионице,
лимарске радионице и складишни простори чији објекти су лошег бонитета.

Слика 19 комерцијални објекти дуж Дунавске улице

Неизграђене површине
На неизграђеним површинама у контактној зони марине Дорћол заступљена је висока
дендро вегетација са појединачним примерцима доброг бонитета (високи четинари, црне
тополе, беле тополе...).
Зелене површине
У појасу између реке Дунав и постојећег железничког колосека заступљене су травнате
површине и солитерна лишћарска стабла. Између тениских терена и пруге формиран је
појас лишћара, хетерогеног састава. У зони акваторије налазе се меки лишћари који подносе
висок ниво подземних вода и повремена плављења.
Зеленило у зони обале, у оквиру планске територије, које поред декоративно естетске
функције има и заштитну, санитарно - хигијенску.
У погледу уређења, значајне су површине са већим продорима и насипима формиране од
травњака и солитерних стабала које својим просторним размештајем прате терен и отварају
посебне визуре ка акваторијуму. То су уређене зелене површине предвиђене за рекреацију у
природи (рекреативни спортови на трави), као и простори за релаксацију и одмор (излети).
Између саобраћајнице Булевар војводе Бојовића и постојеће пруге, налазе се спортски
терени, травне површине и линеарно зеленило, уз саобраћајницу дрворед платана у пуној
физиолошкој зрелости.
У средишњем и источном делу планске територије, нису заступљене јавне зелене
површине. Присутно је линијско зеленило спонтано обрасло у коридору железничке пруге,
где су доминантна стабла јаблана, црне тополе, пајасена и киселог дрвета.
Такође у у постојећим површинама различитих намена, присутна је спонтано обрасла
вегетација, појединачни примерци високе и групације жбунасте вегетације.
Спортски објекти и комплекси
У оквиру границе плана налази се спортски комплекс ФК ГСП Полет Дорћол са фудбалским
тереном и трибином за 300 гледалаца, помоћним фудбалским тереном, као и пратећим
спортским и комерцијалним садржајима.
ФК ГСП Полет Дорћол, од великог је значаја обзиром да је управо на том месту 19. маја
1896. године одржана прва фудбалска утакмица у Београду. На простору код Небојшине
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куле испод Калемегдана, чланови Лоптачке секције Гимнастичког друштва „Соко“
суграђанима су показали нову игру.
Површина постојећег спортског комплекса је око 2,2 ha .
Објекти и комплекси јавних служби
У Доњем граду, на улазу некадашњег Дунавског пристаништа налази се објекат културе –
музеј Кула Небојша. У лето
2010. године, завршена је реконструкција, обнова и
ревитализација Куле Небојша. Данас она представља пример решавања сложеног
просторног, контекстуалног и функционалног односа између градитељског наслеђа са својом
историјском и културном вредношћу са једне стране и савремене архитектонске
интервенције са друге, а све у оквирима строгих заштитарских услова. Целокупна
интервенција својом сведеношћу и вештим решавањем програмских, конструктивних и
технолошких изазова са којима су се пројектанти сусрели не нарушава аутентични изглед
куле и приобалног бедема.
Аутори реконструкције Куле Небојша, архитекти Јован Митровић, Дејан Миљковић и Бранко
Павић, добитници су признања Друштва архитеката Београда „Архитектонски догађај
године“ за 2011. годину.
Објекат се састоји из две целине, куле спратности П+4 (укупне висине 22m) и приземног
дела музеја, констуисаног у постојећем волумену Калемегданског бедема.

Слика 19 Кула Небојша

5.3. Постојеће саобраћајне површине
Примарну саобраћајну површину постојећег стања шире просторне целине у оквиру које се
планира реализација линијског парка чине следеће саобраћајнице:
-

саобраћајни правац Кланички кеј - Дунавска – Булевар војводе Бојовића у рангу
магистрале,
улица Поенкареова у рангу магистрале
улица Тaдeуша Кошћушка у рангу улице II реда
улица Цара Уроша у рангу улице II реда
улица Дубровачка у рангу улице II реда
улица Жоржа Клемансоа у рангу улице I реда
улица Светозара Милетића у рангу улице II реда
улица Венизелосова у рангу улице I реда
улица Цвијићева у рангу улице II реда
улица Поречка у рангу улице II реда
улица Јована Авакумовића у рангу улице II реда
улица Кнежпољска део секундарне уличне мреже локалног значаја
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Слика 20 Саобраћајна приступачност

Осовину саобраћајне површине овог подручја представља саобраћајни правац Кланички кеј
- Дунавска – Булевар војводе Бојовића у рангу магистрале. Овај правац представља
сабирну саобраћајницу на коју су повезане све остале саобраћајнице дела прамарне и дела
секундарне градске уличне мреже овог простора.
Све саобраћајнице у постојећем стању имају једну саобраћајну траку по смеру са
променљивом ширином тротоара.
Саобраћајницама у гравитационој зони простора који је планиран за реализацију линијског
парка саобраћа се више видова јавног градског превоза.
Трамваји на линијама 2 саобраћају на кружним линијама око најуже централне градске зоне
и у зони терминуса „Пристаниште“ тангирају простор који је у предлогу границе обухвата
плана. Трамвајске линије 5,10 и 11 на терминусу „ Калемегдан – Доњи град“ такође на тој
позицији тангирају зону која је планирана за линијски парк.
Аутобуске линије 24,26 и 79 које саобраћају улицом Цара Душана терминирају на терминусу
„ СРЦ Гале Мушкатировић“ и тиме отварају могућност за опслугу подручја будућег линијског
парка.
Аутобуске линије 33,44,37,48,58,96 саобраћају у постојећем стању улицама Вилине воде,
Венизелосовом, Поенкареаовом дуж којих имају и организована стајалишта Поменуте линије
имају почетно – завршно стајалиште у зони Панчевачког моста чиме се у потпуности
остварује могућност доступности простора који се планира за реализацију линијског парка.
Паркирање возила корисника садржаја у граници предметног плана обавља се углавном на
отвореним паркинг површинама. У складу са наведеним непосредно уз границу Плана којим
је обухваћен простор за разраду линијског парка налази се више организованих
површинских паркинг површина ( паркинг „Бетон хала“, паркинг „25 Мај“, паркинг у дунавској
улици у близини пешачке пасареле, као и блоковски паркинзи са приступима из улице Цара
Уроша и Дубровачке)
5.4. 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. Осим цевовода мањих пречника, који
служе у дистрибутивне сврхе, на предметној територији, налази цевоводи Ø250 и Ø200 у
улици Тадеуша Кошћушка и Ø300 Кнежопољској улици.
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Водопривреда
Предметна локација се налази уз десну обалу уз реке Дунав. Обала на овом потезу, у
близини Куле Небојша уређена је партерно, као коси кеј са благим нагибима. На ножицу која
је на коти 71,0 mnm, наставља се бетонска шкарпа, затим шетна стаза на коти 72,30 mnm,
земљана шкарпа и завршна стаза на коти 73,50 mnm. Генерално коси кеј је низак и не пружа
заштиту платоа од стогодишње велике воде, тако да је на овом потезу обале протеклих
деценија често долазило до плављења у залеђу. Кота заштите је насип пруге на 76,30 mnm,
односно насути терен код куле ''Небојша'' који нема континуалну и уједначену линију. Велики
проблем на овом делу обале представља низак колски пропуст испод железничке пруге. У
наставку обале се налази уређени „дорћолски кеј“, са котом круне насипа на 76,30-76,70
mnm, којим се штити стамбено насеље "Дорћол“. Кеј се завршава обалоутврдом марине
''Дорћол''. На првих 700m од куле ''Небојша'', нивелета круне постојећег кеја је између
стогодишње и двестогодишње велике воде, док су у наставку кеја коте заштите нешто више
и пружају заштиту од двестогодишње велике воде.
Канализациона мрежа и објекти
Територија обухваћена границом Плана, према Генералном решењу Београдске
канализације, припада територији Централног градског канализационог система и налази се
на подручју Ниске дунавске зоне, где је према постојећем стању каналисање по општем
систему. На појединим деловима територије постојећа канализација је раздвојена на кишну
и фекалну, са реципијентима колекторима општег типа. Главни реципијент за употребљене
и кишне воде предметне територије је река Дунав. У оквиру границе Плана налазе се
следећи примарни објекти београдске канализације:
 КЦС „Дорћол“ са колектором ОК200/200cm којим се воде изливају у Дунав,
 ОК 230/250cm у Цвијићевој улици и
 ОК300/450cm дуж Поенкареове улице.
Електроенергетска мрежа и објекти
Напајање предметног подручја електричном енергијом оријентисано је на трансформаторске
станице (ТС): 110/10 kV „Београд 14 - Калемеград”, 110/10 kV „Београд 28 - Богословија”,
110/10 kV „Београд 1”, 35/10 kV „Подстаница” и 35/10 kV „Вилине воде”.
У оквиру границе Плана изграђени су следећи електроенергетски (ее) објекти:
 ТС 35/6 kV „Топлана Дунав“, која је смештена у оквиру објекта унутар комплекса
топлане „Дунав“, инсталисане снаге Si= 1x8 MVA;
 Два подземна кабловска вода 35 kV, веза ТС 35/6 kV „Топлана Дунав“ са ТС 110/35
kV „Београд 6”.
 Два подземна кабловска вода 35 kV, веза ТС 35/10 kV „Вилине воде“ са ТС 110/35 kV
„Београд 6”.
 Подземни кабловски вод 35 kV, веза ТС 35/10 kV „Вилине воде“ са ТС 35/10 kV
„Подстаница 1”.
 Три ТС 10/0,4 kV регистарског броја: Б-155 (у објекту КЦС „Дорђол“), Б-189
(слободностојећи објекат унутар комплекса топлане „Дунав“) и Б-1628 (у објекту ПИК
„Врбас“).
 Подземни кабловски водови 10 kV за напајање ТС 10/0,4 kV.
 Подземни и надземни кабловски водови 1 kV за напајање објеката и јавног
осветљења.
Телекомуникациона мрежа и објекти
Предметно подручје припада кабловском подручју аутоматских телефонских централа:
„Академија”, „Центар” и „Дунав”.
У оквиру границе Плана изграђени су следећи телекомуникациони (тк) објекти:
 Оптички тк каблови за повезивање тк концентрација, базних станица и бизнис
корисника на транспортну мрежу Београда.
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 Бакарни тк каблови за повезивање корисника на дистрибутивну тк мрежу.
Приступна тк мрежа изведена је кабловима постављеним у тк канализацију, слободно у
земљу и надземно а претплатници су преко унутрашњих и спољашњих извода повезани са
дистрибутивном мрежом.
Топловодна мрежа и објекти
Предметно подручје припада топлификационом систему топлане ТО”Дунав“.
У оквиру границе Плана егзистира топлотни извор топлана ТО „Дунав“ са својом
разгранатом топловодном мрежом, инсталисане снаге од Q=348 MW + 20 т/h паре. Такође,
изведене су почетне деонице две топловодне магистрале М1-Славија и М2-Теразије које су
називног пречника ДН 700.
Гасоводна мрежа и објекти
Од гасних водова и постројења изведени су и у фази експлоатације:
Део деонице градског гасовода ГМ 05-04 са гасним прикључцима гасног подручја Авала до
топлане ТО“Дунав“, притиска р=612 бар-а и пречника 406,4 mm.
5.5. Стање животне средине
Предметна локација се налази на самом северу Шумадије, у топоклиматској зони 5 ‟Центар‟,
где је средња годишња температура ваздуха Тс>11.5С, годишња сума падавина 600mm 650mm, а доминантан југоисточни ветар - кошава.
Kвалитет животне средине приказује се на основу података о емисији загађујућих материја
(ваздух, вода, земљиште и остала мерења) и нивоа комуналне буке, односно мониторинга
који се обавља на нивоу града.
Стање животне средине на планском подручју одређено је како његовим природним, тако и
створеним условима, од којих је у овом случају посебно значајан претходни вишегодишњи
начин коришћења земљишта, степен и врста изграђености, врста и капацитети и техничко
технолошки ниво привредних делатности, интензитет саобраћаја.
Са еколошког аспекта, планско подручје се граничи са сложеним целинама различитих
намена који утичу на квалитет животне средине:



историјски извори загађења доминирају као директни и индиректни загађивачи
ваздуха, земљишта и вода (предузећа са повећаним еколошким ризиком – “Дуга",
"Технохемија АД“);
актуелни извори загађења доминирају у погледу загађења ваздуха и генерисања буке
(лука „Београд“, топлана „Дунав“, производни, комерцијални, складишни простори).

На квалитет ваздуха утичу емисије основних загађујућих материја из стационарних извора и
емисије специфичних загађујућих материја пореклом од издувних гасова моторних возила са
саобраћајница. На квалитет ваздуха и земљишта утицај могу имати саобраћај и
индивидуална ложишта, која у зимском периоду значајно доприносе повећаном загађењу
ваздуха.
Поред концентрације загађујућих материја на квалитет ваздуха 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.
Ветрови битно утичу на степен загађења ваздуха. Северни део предметног простора је
претежно отворен према обали Дунава, где је изражена Кошава - ветар који долази са
југоистока долином Дунава, и својим честим и снажним струјањем позитивно утиче на
смањење концентрације загађујућих материја.
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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. Тренд
повећања ових загађивача је евидентиран и у претходним годинама.
Са аспекта заштитне животне средине железнички саобраћај има различит утицај. У току
редовног рада највећи негативни утицај јесте повишени ниво буке и вибрација.
На предметном простору ниво комуналне буке је приказан на основу података са мерног
места ММ20 Карађорђева 23 које је по амбијенталним карактеристикама најсличнији
разматраном простору, а где су добијени резултати који прелазе дозвољене вредности данноћ за претпостављену акустичку зону.
Табела:Одступања од граничних вредности dB (A)

Пролеће 2018
ММ20 Карађорђева

Дан
3.3

Јесен 2018
Ноћ
7.0

Дан
4.4

Ноћ
7.8

Табела: Проценат становништва угроженог и веома угроженог буком друмског саобраћаја
Дан (%)
Ноћ (%)
Циклус мерења
веома
веома
ММ20
угрожено
угрожено
угрожено
угрожено
Карађорђева
Пролеће 2018.
47
25
25
13
Јесен 2018.
50
27
26
13

Дунав је велика низијска река са доминацијом финог наноса и спада у водоток типа 1. Од 36
испитаних узорака током 2018. године ни један узорак није одговарао II класи квалитета
површинских вода. Одступање од норме за II класу је у највећој мери (50%) проузроковано
повећаним вредностима појединих микробиолошких и физичких параметара, затим (47,2%)
појединим микробиолошким параметрима, и у најмањој мери (47,2%) повећаним
вредностима појединих хемијских параметара.
Очекивани ефекти предметног Плана



На квалитет животне средине ће позитивно утицати планско решење, будући да ће
због планиране намене површина доћи до повећања броја зелених површина.
Планско подручје – појас железнице, као и околни простор представља браунфилд
локацију. Ревитализацијом браунфилда утиче се на побољшање слике града
(унапређује се урбани квалитет насеља: обезбеђује се здраво становање са
пратећим садржајима јавне намене, новим јавним слободним и зеленим површинама,
и побољшава се квалитет живота/животне средине)

У граници плана се налази топлана „Дорћол“ која је Планом генералне регулације
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I – XIX
(„Сл. лист града Београда“ бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17)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. У сарадњи са надлежним
Министарством ће се дефинисати ширина повредиве зоне у случају најгорег могућег удеса
на овом постројењу, односно одговарајуће удаљености између постројења и стамбених
подручја, јавних простора као и подручја од посебног значаја, ради заштите живота и
здравља људи и животне средине.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове донео је Решење о приступању изради
стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне
регулације за линијски парк – Београд, градске општине Стари град и Палилула, под бр. IX03 350.14-45/18, дана 24. 09. 2018. године.
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5.6. 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.
Висок ниво подземних вода (73-73.5 мнв, краткотрајно и до коте 74 мнв) условљава израду
објеката без подрумских просторија или обимну хидротехничку заштиту укопаних делова
објекта. Објекте треба нивелационо тако поставити да им кота најнижег пода буде изнад
коте 74 мнв.
У даљој фази планирања неопходно је извршити детаљна геолошка и хидрогеолошка
истраживања терена у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима
(''Службени гласник РС'' 101/15 и 95/18).
5.7. Заштита културног наслеђа
Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима
(„Службени гласник РС“ бр.71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон) границом предметног
простора обухваћен је део културног добра Београдска тврђава (Одлука Одељења за
заштиту и научно проучавање споменика културе на територији НР Србије и Космета
при Уметничком музеју у Београду бр. 1108 од 2.12.1946.; Решење Завода за заштиту
споменика културе града Београда бр. 290/4 од 31.5.1965.; Културно добро од изузетног
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значаја, Одлука о утврђивању „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79) и културно добро
Термоелектрана „Снага и светлост“ у Београду, Дунавски кеј б.б., (Одлука о утврђивању,
„Сл. гласник РС“ бр. 33/13)
Како Линијски парк својом диспозицијом највећим делом улази у обухват најзначајније
културне вредности Београда - Београдске тврђаве, плановима вишег реда предвиђена је
примена интегративне конзервације као мере заштите, што обавезује на висок ниво сарадње
са надлежном службом заштите споменика културе.
Културна добра
Београдска тврђава - културно добро од изузетног значаја
Данашњи изглед Београдске тврђаве као фортификационе целине формиран је током
временског периода од готово два миленијума. Настанак Београдске тврђаве и њеног
најстаријег језгра, Горњег града, везује се за присуство Римљана на овим просторима крајем
старе и почетком наше ере. Кроз дуги период формирања београдске фортификације
еволуирале су од античког утврђеног логора – каструма, преко утврђења седњовековног
града, до савремене бастионе артиљеријске тврђаве. Током своје бурне историје Тврђава је
била под влашћу Византије, Бугарске, Угарске, Србије, Турске и Аустрије. За време
владавине деспота Стефана Лазаревића (1404-1427) Београдско утврђење први пут постаје
престоница Србије, а симболичном предајом кључева 1867. Тврђава је коначно предата на
управу кнезу Михаилу Обреновићу. Данас, комплекс Београдске тврђаве, у просторном и
функционалном смислу, чини нераздвојиву целину са Калемегданским парком, чије је
уређење почело седамдесетих година 19. века. Изградње, рушења и обнове бедема
Београдске тврђаве представљају сведочанство успона и падова Београда кроз историју, и
указују на значај његове улоге у прошлости.
Споменичке вредности, атрактивност, садржај и положаја који има Београдска тврђава
заузима специјално место у туристичкој понуди града. Граница споменика културе у делу
предметног простора обухвата десну обалу реке Саве од бетон хале и десну обалу Дунава,
до СРЦ „Милан Гале Мушкатировић“.
У оквиру комплекса Београдске тврђаве и границе Плана посебно место заузима Кула
Небојша, која је само сегмент равелина и некадашњег Дунавског пристаништа. Сложеност
истраживања, заштите и презентације овог дела Београдске тврђаве предочена је у низу
стручних публикација (прве информације могу се наћи у публикацијама Завода за заштиту
споменика културе Београда „ Београдска тврђава I-IV“, итд.) .
Кула Небојша је једна од најпознатијих грађевина Београдске тврђаве, налази у Доњем
граду на улазу некадашњег Дунавског пристаништа. У доба деспота Стефана кула Небојша
била је донжон кула (најјача кула у тврђави односно место последње одбране) Београдске
тврђаве, и сматра се да је изгледала као Деспотова кула манастира Манасија. Постоји
легенда да се кула као неосвојива, након што су Турци освојили Београдску тврђаву, винула
у ваздух и одлетела у Доњи град како би остала ван њиховог домашаја.
Кулу Небојша изградили су Угари 1460. године да би заштитили прилаз Дунавском
пристаништу и само пристаниште од Турака. Октогоналног је облика са дебелим зидовима,
има приземље и четири спрата са укупном висином од 22м. На свим странама и свим
спратовима постоје отвори за топове које је посада користила за одбрану од нападача из
свих праваца. Раније је врх куле био раван са грудобраном и истуреним дрвеним конзолама,
да би током Аустријске обнове у 18. веку, врх куле је замењен кровном конструкцијом која и
дан данас постоји.
Након губитка Дунавског пристаништа Турци Кулу Небојшу претварају у тамницу Београдске
тврђаве, а због те улоге она остаје један од мистичних симбола Београда. Рига од Фере,
грчки револуционар био је њен најпознатији заточеник, погубљен у њој 24. 06. 1798. године.
Ту је живот изгубио и митрополит Методије 1800. године по наређењу Хаџи Мустафа паше.
У току Другог Светског рата на простору око куле су сахрањивани логораши чији су лешеви
испливавали на обалу Саве из усташког логора Јасеновац.
Програм ревитализације захтевао је реконструкцију куле и доградњу анекса. Комплекс се
састоји из два основна дела: саме куле, у којој су изложене српска и грчка меморијална
поставка, и мултифункционалног анекса, у коме су смештени пратећи садржаји (пријемни
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хол, инфо центар, гардероба, санитарни чвор, мултифункционална сала и административни
блок). Целокупна нова структура вешто је инкорпорирана у ограничен физички оквир куле и
приобалног бедема, уз јасно раздвајање старог и новог.
Сама кула је конзервирана и у целости је задржала своју аутентичну форму и
материјализацију. Нова међуспратна конструкција и вертикална комуникација, изведене у
комбинацији челика и дрвета, уметнуте су у унутрашњу волуметрију куле као независна
структура, делећи је на четири нивоа. Ова подела пропраћена је у програмском смислу, где
је у форми интерактивне изложбене поставке приказана историја куле, од тамнице на првом
нивоу до ослобођења Србије од Турака на последњем.
Мултифункционални анекс представља савремени додатак кули, који је интегрисан у стари
приобални бедем из ког је извађена земља. Састоји се из два дела: пријемног хола који води
у кулу (водена капија) и још недовршеног дела који је замишљен као мултифункционална
сала. Стаклени кров хола својом транспарентношћу омогућава визуелну повезаност између
старог и новог. Сала је смештена у бетонско корито осветљено преко дугачких ободних
лантерни, док је његов кров затрављен како би се доживео као бедем гледајући са горњег
града.
У оквиру комплекса Београдске тврђаве и границе Плана детаљне регулације линијског
парка, такође се као битан оријентир налази и Бастион Светог Јакова. Бастион је део
приобалног бедема који је настао према пројекту Андреа Корнара крајем XVII века. Остао је
забележен податак да је султан Мустафа II надгледао радове на изградњи бастиона током
свог боравка у Београду 1696. године, те су у каснијем периоду Турци овај бастион звали
«табија султана Мустафе». У време аустријске реконструкције тврђаве, бастион је добио
име по Светом Јакову.
Са аспекта заштите, очувања и унапређења подручја Београдске тврђаве треба имати у
виду и могућност реконструкције некадашњег Дунавског пристаништа. Дефинитивни став у
вези ове реконструкције се очекује од надлежне службе заштите споменика културе.
Опште мере заштите:
Београдска тврђава је културно добро од изузетног значаја за Републику Србију. Све
активности везане за планирање и изградњу, као и за планирање садржаја, подлежу строгим
условима и мерама заштите Републичког завода за заштиту споменика културе.
Неопходно је у потпуности очувати све визуре са реке ка тврђави, као и све визуре са
тврђаве ка реци. Београдска тврђава са свим својим вредностима и у свим нивоима
изграђености мора остати очувана и сагледива.
Јавни споменици
Споменик браниоцима Београда 1915 у Београду
Споменик браниоцима Београда 1915 у Београду, подигнут је 1988.године на обали Дунава у
оквиру подручја Београдске тврђаве. Аутор споменика је вајар Коља Милуновић, подигнут је
16. Септембра 1988. Године, урађен је у бронзи и камену и висок око 3,5 м.
На споменику су исписане речи легендарног мајора Гавриловића упућене жртвованом пуку
српске војске у одбрани Београда од Аустроугара 1915.године:
"Тачно у три часа непријатељ се има разбити вашим силним јуришем, разнети вашим
бомбама и бајонетима. Образ Београда, наше престонице, мора бити светао. Војници,
јунаци, Врховна команда избрисала је наш пук из свог бројног стања.Наш пук је жртвован
за Краља и Отаџбину. Ви немате више да се бринете за ваше животе који више не
постоје.Зато напред у славу! Живео Краљ! Живео Београд!"
Менора у пламену - споменик на Дунавком кеју на Дорћолу
Споменик је посвећен јеврејским жртвама нацистичког геноцида у Београду и Србији 19411945. Аутор споменика је Нандор Глид, поставили су га град Београд и Јеврејска Опстина,
21.10.1990. године.
Општа мера заштите:
Чување и одржавање јавних споменика са адекватним партерно пејзажним уређењем
околног простора.
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Чесма и плоча, удружења свих етничких група рома – Београд
Удружење свих етничких група Рома, поставило је чесму, 06.05.1999.године, у „завет
генерацијама које долазе да се на овом месту окупљјају, да у миру и љубави живе са свима
без обзира на верску и националну припадност и да родну груду чувају као зеницу ока
свог“. На плочи се спомиње да је посађено и дрво Запис, које данас на терену не постоји.
Термоелектрана „СНАГА И СВЕТЛОСТ“ – споменик културе, (Одлука о утврђивању, „Сл.
гласник РС“ бр. 33/13)
Комплекс термоелектране „Снага и светлост“ (саграђен је у периоду од 1930. до 1932.
Године) на десној обали Дунава, због својих културно-историјских и архитектонскоурбанистичких вредности заузима значајно место у привредној, техничкој, друштвеној и
градитељској прошлости Београда.
Локација термоелектране је одабрана првенствено због неопходне количине воде за
хлађење и могућности транспорта угља воденим путем. Њена изградња је поверена
Швајцарском друштву за електрификацију и саобраћај из Базела, које је 1929. године добило
концесију за испоруку електричне енергије у Београду у трајању од 25 година. У време када
је подигнута била је највећи објекат ове врсте у Београду. Термоцентрала је пуштена у
пробни рад крајем 1932. године, када је преузела функцију прве, старе општинске централе
из 1892. Комплекс се састоји од зграде Електране, порталног крана са рукавцем, пумпне
станице и филтерског постројења. У згради Електране у конструктивном и технолошком
смислу издвајају се три целине: хала котларнице, машинска сала и командно-шалтерска
сала. Функционална подела електране видљива је и у конструктивно-обликовном решењу
објекта. Архитектура зграде, као и читавог комплекса одражава модернистичка схватања,
актуелна за европску градитељску праксу међуратног периода. Портални кран са рукавцем
изграђен је истовремено са зградом Електране и представља велику мостну, решеткасту
конструкцију. Креће се помоћу два сопствена електромотора по шинама положеним уз
Електрану и рукавац и то дужином рукавца од пумпне станице до Дунава (140m). Трећи
сегмент електране чини пумпна станица и филтерско постројење, који се налазе на крају
рукавца. Пумпна станица се састоји од армирано-бетонског објекта, кружне основе и
унутрашње инсталације са пумпама и цевоводима. Филтерско постројење је повезано са
пумпном станицом и састоји се од структуре правоугаоног облика која је у унутрашњости
издељена на базене за филтрацију. Термоелектрана „Снага и светлост“ била је у функцији
све до 1969. године.
Изградњом Термоелектране „Снага и светлост“ први пут је ушла у употребу нисконапонска
дистрибутивна мрежа за напајање наизменичном струјом. Као највећи објекат те врсте у
Београду између два светска рата, представљала је окосницу формирања
електроенергетског система града и допринела његовом значајном унапређењу.
Општа мера заштите:
У оквиру комплекса споменика културе планирати садржаје у сарадњи са Музејом
науке и технике и Заводом за заштиту споменика културе града Београда.
6. ПОТЕНЦИЈАЛИ, ЗАШТИТА И ОГРАНИЧЕЊЕ ПРОСТОРА
На предметном простору препознати су следећи потенцијали:
 природне и морфолошке карактеристике уже и шире локације
 положај локације у непосредној близини београдског приобаља и река и различитих
зона и садржаја атракције у контактном подручју (Калемегданска тврђава, Бетон
хала, путничко пристаниште, СРЦ Милан Гале Мушкатировић, тениски терени Новак,
дунавски кеј, ресторани и др.)
 велики просторни обухват који омогућава значајнију урбану трансформацију кроз
увођење различитих програмских садржаја и урбаних амбијенатаисторијски и урбани
идентитет простора (genius loci)
 могућност унапређења садржаја, квалитета коришћења градских простора,
микроклиматских фактора и стања животне средине
 добра саобраћајна повезаност и приступачност свим видовима саобраћаја
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Ограничења предметног простора проистекла из планских докумената, услова и мера
заштите су:
 заштићена околина споменика културе Београдска тврђава и обавеза очувања
визура и сагледивости културног наслеђа, условљавају примену пажљивог
урбанистичког приступа у третирању простора у окружењу;
 стање чинилаца животне средине (загађеност земљишта, ваздуха и воде) посебно у
делу brownfield локација (железничка пруга, индустријски комплекси и сл.);
 евидентиран ризик и зона заштите од хемијског удеса резервоара у комплексу
топлане Дунав;
 висок ниво подземних вода;
 ризик од плављења делова планског обухвата.
Остала 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:




услови везани за хидротехничка решења - обалоутврду
услови везани за трасе и стајалишта планираних шинских система Београда
специфични услови везани за увођење нових садржаја, како са аспекта технологије
тако и са различитих аспеката заштите простора и утицаја непосредне околине

7. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Општи циљ израде Плана је урбана трансформација железничког коридора.
Основни принцип за коришћење и уређење некадашње железничке пруге је формирање
јавног градског простора који својом линеарном формом повезује друге јавне просторе, што
представља његову особеност у односу на остало градско ткиво, потенцира јавно
коришћење простора и нуди велики низ различитих јавних садржаја у оквиру планираних
зелених површина. Сугерише развијање и повезивање у мрежу јавних урбаних простора, као
једног од битнијих чинилаца у конституисању урбаног идентитета Београда и остваривању
непосредног контакта људи и амбијената.
Кроз израду конкурсног програма и сарадњу са надлежним институцијама, потребно је
обезбедити адекватне услове очувања, уређења и унапређења континуалног парковског
појаса. С тим у вези неопходно је посебном пажњом приступити планирању будућих
садржаја и уређењу предметног простора, на начин који је социјално и еколошки одржив.
Посебни циљеви су:
 урбана трансформација железничког коридора и бивше индустријске зоне;
 обезбеђивање зелене и еколошке баријере градског ткива (минимизирање и редукција
негативних ефеката загађења животне средине);
 редефинисање значаја и улоге простора парка у градском ткиву, усаглашавање са
динамичним развојем у окружењу и адекватна интеграција у околно ткиво;
 реафирмација јавних простора кроз обликовање и дизајн амбијената и садржаја;
 преиспитивање постојећег просторног концепта и разматрање увођења нових садржаја,
урбаних форми, опреме, дефинисање односа слободних и зелених површина са
пратећим садржајима;
 обезбеђивање веза између градског ткива и река - зоне приобаља;
 активирање неискоришћених, неадекватно коришћених и девастираних урбаних и
природних потенцијала;
 унапређење квалитета живота и урбане средине.
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8. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА
8.1. Планирана претежна намена површина
Предлог планског решења резултат је свеобухватног и мултидисциплинарног приступа
планирања и сагледавања предметног простора и ширег окружења и интегрисања:
 услова и смерница из плана вишег реда,
 важеће планске документације и планираних садржаја и структура у контактном
подручју;
 програмског задатка инвеститора плана Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу
Београда,
 закључака састанака и радионица који су одржани са надлежним институцијама, а
везано за паралелне активности на дефинисању програма за уређење простора
Линијског парка,
 елемената позива за квалификацију за пројекат Линијски парк, који је предметно
подручје поделио на 10 зона интервенција/10 тематских целина
Предложене планиране намене површина су:
Површине јавне намене:
 зелене површине
 површине за објекте и комплексе јавних служби,
 саобраћајне површине,
 инфраструктурни објекти и комплекси
Површине јавне и/или остале намене:
 површине за спортске објекте и комплексе
Површине осталих намена:
 мешовити градски центри
(М1-зона мешовитих градских центара у зони центра Београда)
Препорука за даљу разраду у оквиру фазе Нацрта плана је:
- да се изврши функционално, обликовно и садржајно зонирање парка у циљу
избалансираног коришћења целокупног простора,
- да се посебно размотре зона планирана за измештање пруге, приступ рекама, визуре и
силуете
На графичком прилогу А2 приказане су планиране намене из важећих Планова у контактном
подручју Плана.
Предложене планиране намене површина приказане су на графичком прилогу бр.3:
„Предлог планиране намене површина" Р 1 : 5000
8.1.1. Концепт планског решења
Концепт планског решења заснива се на:
 формирању идентитета предметног подручја као линијског парка ширег градског
значаја и приобалне зоне,
 потреби за активирањем простора парка увођењем нових садржаја али и
усклађивањем понуде садржаја са карактером простора,
 његовом повезивању са окружењем и бољој доступности и приступачности
корисницима
 максималном очувању и унапређењу свих природних вредности и квалитета животне
средине и поштовање свих специфичних услова заштите и ограничења.
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Претежну намену чине јавне зелене површине, у оквиру којих су предложене зоне
интервенција, односно10 посебних тематских целина, предвиђених за парковске, културне,
едукативне, спортске и комерцијалне садржаје.
Садржаји се међусобно употпуњавају и представљају јединствени склоп који даје посебан
идентитет планираном простору.
Планирана јавна зелена површина – Линијски парк садржаће континуиране површине за
комуникацију – пешачке и бициклистичке стазе адекватних капацитета, као и платое,
степенице, рампе, и сл. Потребна је примена застора од квалитетних и отпорних материјала,
безбедних за коришћење у свим временским условима, или коришћење природних засена –
употреба вегетације уместо застора.
Отворени терени за спорт и рекреацију на подручју Линијског парка могу обухватати: дечја
игралишта, акустичка игралишта, игралишта за експериментисање, отворене терене за
активну и пасивну рекреацију, трим стазе, скејт-парк, а поред спортских активности може се
формирати и мултифункционални плато (за изложбе, фестивале, зими за клизање, итд),
амфитеатар (за плесне и позоришне манифестације, филмске пројекције, исл.).
У планираном Линијском парку предвиђено је постављање мањих монтажних објеката или
комплекса (скупа више јединица) монтажно-демонтажних структура, попут: информативно –
туристичког пункта (максималне површине 4m2), едукативних садржаја (еко-едукативни
центар; центар примењене физике; дизајн зона; центар за младе, исл.), културних садржаја
(уметнички павиљон - укључујући и савремену, примењену, дигиталну и алтернативну
уметност; затворене и отворене галерије; музички павиљон; мрежа осматрачница и
видиковаца), комерцијалног садржаја (кафе, ресторан, уметнички маркет, сувенирница,
простор за креативне радионице или дечије играонице),
Планира се изградња објеката јавних тоалета, прикључене на градску инфраструктурну
мрежу, а визуелно маскиране вегетацијом (шибље, пузавице,...).
Значајан елементи пејзажног уређења Линијског парка биће вртно-архитектонски елементи:
трибине, зидови, ограде, капије, водене површине и елементи са водом, споменици,
скулптуре, перголе, надстрешнице,риголе-каналете, канали,...
Могући додатни садржаји вртно-архитектонских елемената су: авантура парк, путања
културно-историјског наслеђа, зелени креативни коридор, кутак за дружење и друштвене
игре (шах, боћање, исл),
Остали елементи пејзажног уређења у функцији пасивног и активног одмора су:
 биљни материјал (дрвенасте врсте, шибље, цветне врсте, травњаци, покривачи тла,
пузавице,...);
 урбани мобилијар и опрема (клупе, столови, жардињере, корпе за отпатке,
канделабри, опрема за дечја игралишта, пешчаник, опрема за терене за рекреацију,
елементи визуелне комуникације); и
 комунална инфраструктура (осветљење, водоснабдевање, канализација,...);
Сви садржаји парка планирани су као јавно доступни посетиоцима.
Парк се повремено може користити за јавне, културне манифестације, изложбе, дечије
сајмове и у сличне сврхе у складу са прописима који регулишу ову област.
У фази Нацрта плана, на основу просторно - програмског решења као коначног резултата
припремних партиципативних процеса прикупљања и обраде улазних података (кроз
Упитник за грађане, фокус групе (дискусионе групе) Партнерства за урбане иновације,
отворене радионице за грађане, као и идејна решења дела подручја Линијског парка младих
архитектонских и трансдисциплинарних тимова који се квалификују за израду тих решења
кроз пријаву на Позив Службе главног урбанисте Града Београда од 18.12.2019. године),
биће стратешки разрађени планирани пратећи садржаји и дате смернице за даљу планску
разраду.
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Зелене површине
У току израде Нацрта плана потребно је избор врста базирати на врстама прилагођеним на
владајуће микроклиматске услове, где би њихово постојање било оправдано. Концепт
решења зелених површина подразумева формирање новог зеленила у оквиру комплекса
намењених спорту, комерцијалној зони и и становању, подизању уличних дрвореда и
озелењавање обалоутврде и паркинг простора.
На паркинг просторима се планира застор од растер елемената са затрављеним спојницама
и садња дрворедних садница високих лишћара за засену паркинг места.
Неопходно је урадити детаљни снимак постојеће вегетације са мануалом валоризације на
основу кога би се сачувале и задржале високовредноване врсте. Приликом пројектовања
нових зелених површина високу садњу лишћара и четинара усагласити са трасама
подземних и надземних инсталација.
Овим Планом задржава се постојећи комплекс Кула Небојша као и комплекс
термоелектране „Снага и светлост“, с тимо што ће се у даљој планској разради посебно
обратити пажња на планирање паркинг простора у близини комплекса обзиром на садашњи
дефицит паркинг места.
Површине за спортске објекте и комплексе
Планирани спортски комплекс је намењен за тренинге и такмичења спортиста и спортских
екипа на националном и међународном нивоу.
Планирани спортски комплекс може садржати више спортских објеката као што су: отворени
спортски терени и затворени спортски објекти (спортска сала, спортски балони...). Поред
спортских објеката као обавезног садржаја, у оквиру спортског комплекса могућа је
реализација и капацитета комерцијалних делатности (трговина и угоститељство) и јавних
служби који морају бити усклађени са спортском наменом комплекса.
У току израде Нацрта плана у сарадњи са надлежним институцијама биће прецизиран
плански статус комплекса у смислу да ли се планира као површина јавне намене или као
површина остале намене.
Планиране јавне саобраћајне површине
Концепт јавне саобраћајне површине заснива се на Плану генералне регулације
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - град Београд (Сл. Лист града
Београда 20/16, 97/16, 69/17, 97/17 ) и Генералном урбанистичком плану Београда (Сл. Лист
града Београда 11/16).
Саобраћајни правац Кланички кеј - Дунавска – Булевар војводе Бојовића је према ГУП –у
Београда планиран у рангу улице I реда, делимично је плански је сагледан кроз следеће
планове детаљне регулације:
-

ПДР дела подручја Ада хује (зона А) ГО Стари град и Палилула (Сл. лист града
Београда 70/2012)
ПДР за подручје између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и
постојеће пруге на Дорћолу, општина Стари град (Сл. лист града Београда 83/2015)
ПДР за саобраћајнице: Дунавску, Тадеуша Кошћушка, Дубровачку, тролејбуски и
аутобуски терминус на Дорћолу, општина Стари град (Сл. лист града Београда
69/2013)
ПДР блока између улица: Дунавске, Тадеуша Кошћушка и Булевара Војводе Бојовића
Градска општина Стари град (Сл. лист града Београда 9/2012)

Овај саобраћајни правац има функцију осовине уличне мреже ширег гравитационог подручја
на потезу од Панчевачког моста до Косанчићевог венца, и планиран је јужно у односу на
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планирани линијски парк, Поменути саобраћајни правац је континуално планиран са по три
саобраћајне траке по смеру на делу од Панчевачког моста до улице Тадеуша Кошћушка, На
једном мањем делу у зони укрштања са Булеваром Војводе Бојовића, ова саобраћајница је
планирана са укупно 5 саобраћајних трака у пресеку, две у смеру ка Ада хуји и три у смеру
ка Косанчићевом венцу. Улица Војводе Бојовића није детаљно плански обрађена, према
Плану генералне регулације, њена регулација је дата у оквиру границе катастарских
парцела. Преко овог саобраћајног правца посебно у зони Дорћола, важећим плановима
детаљне регулације планирано је више пасарела чиме се омогућава комуникација између
садржаја са обе стране саобраћајнице.
Улица Вилине воде планирана је са северне стране уз границу планираног линијског парка у
зони Ада хује.Ова саобраћајница планирана је са саобраћајном траком по смеру и припада
систему локалне уличне мреже овог подручја.
Поред поменутих саобраћајница за опслугу планираног линијског парка значајне су и
управне саобраћајнице као што су:
-

Улица Цара Душана у рангу улице I реда, планирана са две саобраћајне траке по
смеру
Улица Тадеуша Кошћушка у рангу улице II реда, планирана са саобраћајном траком
по смеру
Улица Дубровачка у рангу улице II реда, планирана са саобраћајном траком по смеру
Улица Жоржа Клемансоа у рангу улице I реда, планирана са две саобраћајне траке
по смеру
Улица Кнежпољска у рангу улице II реда, планирана са саобраћајном траком по
смеру

У контактној зони Плана је дефинисана улица Дунавски кеј која се протеже паралелно са
доминантним правцем будућег линијског парка са укупном ширином профила од 14m и то са
коловозом ширине 10m и обостраним тротоарима ширине од по 2m.
Такође је у оквиру Плана планирана и двосмерна бициклистичка стаза ширине регулације од
3,2m.
Начин укрштаја наведених управних саобраћајница са предметним подручјем ће бити
дефинисани након сарадње са надлежним институцијама.
Развој јавног граског превоза путника простора који је предмет разраде планираће се у
складу са развојним плановима Секретаријата за јавни превоз, а доминантну улогу у
опслузи имаће шински систем типа метро. Планом генералне регулације шинских система у
Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система (Одлука "Службени лист града Београда", бр. 56/18) планиран је развој прве метро линије на правцу
Железник – Миријево са делом трасе која непосредно пролази кроз предметни простор.
Наиме, на делу од станице Француска до станице Панчевачки мост, према решењима из
Генералног пројекта траса метро линије би се водила дубоком градњом у тунелу на
дубинама од преко 20 метара испод постојеће коте терена.
Утицај грађења метро система у овој зони се у односу према реализацији Линијског парка
може посматрати у домену реализације приступа планираним станицама. Што ће детаљно
бити сагледано кроз ираду техничке документације и Плана детаљне регулације за прву
фазу прве Метро линије.
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 20/16, 97/16, 69/17, 97/17 ), с
тим што је паркирање потребно планирати на више различитих локација како би се
омогућила већа доступност предметног простора.
У граници обухвата планираног линијског парка налази се и железничка пруга која повезује
пругу на Панчевачком мосту и простор око Луке Београд. Према Генералном урбанистичком
плану Београда (Службени лист града Београда бр. 11/16) опслуга подручја уз Луку Београд
планирана је на два начина, пругом која повезује овај простор са железничком пругом на
Панчевачком мосту и планираном железничком везом која се може остварити из правца
планиране железничке станице Карабурма.
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Слика 21 Извод из ГУП-а Београдa

Планиране инфраструктурне површине и објекти
Водоводна мрежа и објекти
На територији обухваћеној предметним Планом, све постојеће цевоводе мањег пречника од
Ø150mm је потребно реконструисати на минимални пречник Ø150mm.
Трасе планиране и постојеће градске водоводне мрежe потребно je ускладити са
планираним решењем саобраћајница и водити их у регулацији саобраћајница или зеленим
површинама.
Канализациона мрежа и објекти
Према Генералном решењу Београдске канализације планира се раздвајање постојеће
канализације, која је по општем систему, на канализацију за употребљену воду и
канализацију за атмосферску воду уз максимално искоришћење постојеће мреже канала и
колектора како би се, што је могуће више, смањио део канализационе мреже који треба
реконструисати и изградити. Основни услов за планирани сепарациони систем каналисања
је изградња планираног главног фекалног колектора, Интерцептора, који ће прихватити и
евакуисати све употребљене воде са територије обухваћене предметним планом.
Интерцептором ће се прихватити употребљене воде из постојећих колектора, из постојеће
црпне станице КЦС "Дорћол", као и планираног колектора-тунела од "Хитне помоћи" до
Улице Венизелосове димензија Ø2800mm и планиране КЦС "Пристиниште".
Минимални пречник фекалне канализације је Ø250mm, а атмосферске Ø300mm.
Водопривреда
Према Генералниом пројекату заштите Београда од великих вода Дунава и Саве ( Институт
за водопривреду „Јарослав Черни“, 2012. године) у оквиру границе Плана су предвиђени
следећи радови за заштиту од великих вода реке Дунав:


За део територије код Куле Небојша, с обзиром да је у залеђу иза куле терен раван,
са ниским котама, све до зидина Калемегдана, у I фази радова предвиђа се
насипање овог потеза обале (платоа испред куле ''Небојша'') до коте стогодишње
велике воде, око железничке пруге био би затворен, док би била изграђена пасарела
за прелаз пешака преко пруге. Током радова на надвишењу кеја изводе се нише за
мобилну опрему. У II фази предвиђена је набавка и према потреби постављање
мобилне опреме за заштиту од поплава на коти круне новог кеја (висина моб. опреме
је 1,0-1,2 m), чиме би заштита овог потеза била подигнута на ниво хиљадугодишње
велике воде са одговарајућом резервном висином.
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За постојећи „Дорћолски кеј“, с обзиром да је у непосредном залеђу стамбено
насеље, предвиђено је надвишење постојећег кеја до нивоа заштите од
хиљадугодишње велике воде које се постиже постављањем мобилне опреме по
круни кеја. Мобилна опрема се поставља по потреби, пре наиласка поплавног таласа,
да би се након проласка опасности од поплава уклонила и кеј вратио свој првобитни
изглед. Радови на припреми кеја за постављање мобилне опреме, као и њена
набавка предвиђени су у II фази радова на заштити Београда од великих вода.

Електроенергетска мрежа и објекти
Услед планиране изградње и проширења капацитета за производњу топлотне енергије, на
локацији топлане „Дунав“, планира се:
- изградња ТС 35/6 kV „Топлана Дунав 2“, у оквиру комплекса топлане, са два
трансформатора 35/6 kV појединачне снаге 20 MVA;
- полагање два кабловска вода 35 kV, у истом рову, од ТС 110/35 kV „Београд 6“ (ћелије 11
и 19) до ТС 35/6 kV „Топлана Дунав „" (ћелије 1F1 и 1F2);
- стављање ван погона постојећа два кабловска вода 35 kV, од ТС 110/35 kV „Београд 6“
(ћелије 11 и 19) до ТС 35/6 kV „Топлана Дунав“ (ћелије F2 и F3);
- расецање поменутих постојећих кабловских водова 35 kV, на погодном месту, и свођење
крајева од ТС 35/6 kV „Топлана Дунав“ (ћелије F2 и F3) у планирано постројење ТС
„Топлана Дунав 2“ (ћелије 1F8 и 1F9).
Прикључење осталих планираних објеката на дистрибутивну електроенергетску (ее) мрежу
планира се на страни напона 0,4 kV, из постојеће и планиране ее мреже, 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 планира се изградња:
 ТС 10/0,4 kV, у склопу објеката и као слободностојећи објекат.
 Подземних кабловских водова 10 kV, од постојеће 10 kV електроенергетске мреже до
планираних ТС 10/0,4 kV.
 Подземних кабловских водова 1 kV, од планираних и постојећих ТС 10/0,4 kV до
планираних потрошача.
Планиране ее водове, независно од напонске вредности и врсте потрошње, постављати
искључиво изван коловозних површина (осим прелаза саобраћајнице).
Уколико се при извођењу радова угрожавају постојећи ее водови потребно их је заштитити
или изместити.
Телекомуникациона мрежа и објекти
Приступна телекомуникациона (тк) мрежа за предметне објекте планира се FTTB
(полагањем оптичког кабла до објекта – енгл. Fiber To The Building) технологијом монтажом
одговарајуће активне тк опреме у њима, што ће се прецизно дефинисати кроз даљу сарадњу
са тк оператором „Телеком Србија“ а.д. у току израде Нацрта плана.
За повезивање планираних објеката на дистрибутивну тк мрежу планира се изградња
потребног број оптичких тк каблова, кроз планирану и постојећу тк канализацију, од
најближег наставка на оптичком тк каблу до планираних објеката.
Уколико се при извођењу радова угрожавају постојећи тк објекти потребно их је заштитити
или изместити.
Топловодна мрежа и објекти
Приликом изградње и уређења планираних садржаја заштитити постојећу топловодну мрежу
поштујући одредбе из "Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду"
("Сл.лист града Београда" бр. 43/2007) и „Правила о раду дистрибутивних система“(„Сл.лист
града Београда“бр.54/14).
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Гасоводна мрежа и објекти
У делу територије предметног Плана је према ПДР за изградњу гасовода од главне мернорегулационе станице (ГМРС) „Падинска скела“ до подручја ППППН“Београд на води“ – ГО
Палилула и Стари град („Службени лист града Београда“ бр.46/16), планирано полагање
челичног дистрибутиовог гасовода пречника 406,4мм и притиска р=6÷16 бар.
Приликом изградње и уређења планираних садржаја водити рачуна о заштити постојеће и
планиране гасне мреже поштујући одредбе из "Правилника о условима за несметану и
безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar ("Службени гласник
РС" бр.86/15).
8.1.2. Површине остале намене
Планиране површине за мешовите градске центре
На обухваћеном продручју у оквиру комплекса Марине Дорћол, планиране су површине за
мешовите градске центре (М1-зона мешовитих градских центара у зони центра Београда).
Планирани су објекти спратности до Су+П+12, укупне БРГП 76 000m2.
8.3. Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране БРГП

НАМЕНА ПОВРШИНА

постојеће (ha)
(оријентационо)

(%)

укупно планирано
(ha) (оријентационо)

(%)

површине јавнe наменe
водене површине

1,4

површине за јавне објекте и комплексе

0,4

зелене површине

7,7

саобраћајне површине

0,06

мрежа саобраћајница

2,98

железница

15,1

површине за инфраструктурне објекте и комплксе

6,2

површине за спортске објекте и комплексе

2,2

укупно јавнe наменe

36,04

3
1
17
0,1
6
32
13
5
77

1,68

4
1
65
/
6
/
13
4

43,64

93

/

/
/
7

1,98
0,4
30,38 *
**
3
/
6,2

површине осталих намена
површине за становање

1,5

површине за комерцијалне садржаје

3,12

мешовити градски центри

/

неизграђене површине

6,04

укупно остале намене

10,66

3
7
/
13
23
100

УКУПНО У ОБУХВАТУ ПЛАНА
46,7
Табела 1 - Табела биланса површина предложених намена (оријентационо)

* у оквиру зелених површина урачунате су и површине планираних садржаја
** планиране саобраћане површине биће дефинисане Нацртом плана
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/
3,06
/
3,06
46,7

7
100

ПОСТОЈЕћЕ
(оријентационо)

УКУПНО ПЛАНИРАНО
(пост.+ново)
(оријентационо)

46.7hа

46.7hа

23 900m2
1420 m2

48 400m2
1500m2

/
/
/
/
/

5500m2
3000m2
15000m2
6250m2
7500m2

25 320m 2

87 150m 2

БРГП површине за спортске објекте и комплексе

1420 m2

5000m2

Укупно површине јавне и/или остале намене
Површине осталих намена

1420m 2

5000m 2

БРГП становања

3600m2

Остварени капацитети
Укупна површина Плана
Површине јавне намене
БРГП површина за инфраструктурне објекте и комплексе
БРГП објеката и комплекса јавних служби
БРГП у оквиру Зелених површина
парковски садржаји / површине
спортски садржаји / површине
културни садржаји / површине
едукативни садржаји / површине
комерцијални садржаји / површине
Укупно површине јавне намене
Површине јавних и/или осталих намена

БРГП комерцијалних садржаја

10 294m2

/
46 360
БРГП становања m2
29 640
БРГП комерцијалних
садржаја m2
/

Укупно површине осталих намена

13 894m 2

76 000m 2

БРГП мешовитих градских центара (зона М1)

/

УКУПНА БРГП

2

40 634m
168 150m 2
Број станова
50
464
Број становника
360
1350
Број запослених
340
1400
Табела 2 - Упоредни приказ укупних постојећих и планираних капацитета - оријентационо

капацитети инфраструктуре
(оријентационо)
Pj= 14,5 МW (ТО „Дунав“) + 3,75 МW
(марина „Дорћол“) + 0,5 MW (спорт и
осветљење) + 1,5 MW (садржаји у
зеленилу)
систем даљинског грејања
(топлификација) и снабдевање природним
гасом (гасификација)
1400
Q ср.дн. = 7,2 l/s
Q пожарни =10 l/s

апроксимативна једновремена снага

планирани вид грејања
број телефонских прикључака
средња дневна потрошња воде
противпожарне потребе

Табела 3 - Табела процењених укупних капацитета инфраструктуре – оријентационо

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

ПЛАНИРАЊА

У

ПОГЛЕДУ

УНАПРЕЂЕЊА

НАЧИНА

Очекивани ефекти планирања су:






Побољшање нивоа квалитета животне средине и живота становника, кроз
унапређење постојећег карактера и визуелног идентитета простора и увођење нових
садржаја
Реализација просторних и развојних могућности предметне локације, у контексту
њеног неопсредног и ширег окружења.
Побољшање саобраћајне опслужености и доступности подручја, посебно у делу
пешачког и бициклистичког саобраћаја;
Интеграција градских садржаја са приобаљем и рекама

Саставни део Елабората за рани јавни увид су и:

II

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

1. ШИРА СИТУАЦИЈА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА
2. ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА
3. ПРЕДЛОГ ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА
3.1 ПРЕДЛОГ ПОТЕНЦИЈАЛНИХ САДРЖАЈА

III









Р 1: 5000
Р 1: 5000
Р 1: 5000
Р 1: 5000

ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о изради Плана детаљне регулације за линијски парк – Београд, градске општине
Стари град и Палилула
Изјава и лиценца одговорног урбанисте
Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину
Извод из ПГР Београда
Извод из ПГР Зелених површина
Подаци о постојећој планској документацији
Анализа доступности јавних простора
Програмски задатак
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