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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ
ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ГОСПОДАРА ВУЧИЋА, ГРЧИЋА МИЛЕНКА И УСТАНИЧКЕ,
ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ, ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: РАДА КОНЧАРА,
БАЊАЛУЧКА, ТОДОРА ДУКИНА И ВОЈВОДЕ ПРИЈЕЗДЕ
ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

- Елаборат за рани јавни увид I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
1. УВОД
Изради Изменa и допунa Плана детаљне регулације, приступа се на основу Одлуке о изради
Изменa и допунa Плана детаљне регулације просторне целине између улица: Господара
Вучића, Грчића Миленка и Устаничке, општина Вождовац, за блок између улица: Рада
Кончара, Бањалучка, Тодора Дукина и Војводе Пријезде ("Службени лист града Београда",
бр.ј 115/19), (у даљем тексту: Одлука), коју је Скупштина града Београда донела на седници
одржаној 29.11.2019 године, а на иницијативу фирме "Новкол АД Београд" из Београда, Ул.
Сурчински пут 1-К, Нови Београд, којом се предлаже да се у оквиру предметног блока
преиспита решење дефинисано важећим Планом детаљне регулације просторне целине
између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке - општина Вождовац,
("Службени лист града Београда", бр.10/06), (у даљем тексту: План детаљне регулације),
како би се дефинисала правила уређења и грађења у складу са планским основом,
могућностима предметног простора и другим условљеностима.
2. ОБУХВАТ ПЛАНА
У складу са Одлуком, границом Измена и допуна Плана детаљне регулације просторне
целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке, општина Вождовац,
за блок између улица: Рада Кончара, Бањалучка, Тодора Дукина и Војводе Пријезде, (у
даљем тексту: Измене и допуне Плана детаљне регулације), обухваћен је део територије
Градске општине Вождовац - блок између улица Рада Кончара, Бањалучке, Тодора Дукина и
Војводе Пријезде, (блок 12 из важећег Плана детаљне регулације).
Површина обухваћена Изменама и допунама Плана детаљне регулације износи око 0,5 ha.
Коначна граница утврдиће се у фази израде и верификације Нацрта Измена и допуна Плана
детаљне регулације.
За израду елабората за рани јавни увид коришћене су следеће подлоге:
 орто-фото снимак.
Предложена граница Измена и допуна Плана детаљне регулације 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''.
3. ПЛАНСКЕ УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА
Правни основ за израду и доношење Измена и допуна Плана детаљне регулације 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)
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 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/19) и
 Одлуке о изради Изменa и допунa Плана детаљне регулације просторне целине
између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке, општина Вождовац,
за блок између улица: Рада Кончара, Бањалучка, Тодора Дукина и Војводе Пријезде
("Службени лист града Београда", број 115/19).
Плански основ за израду Изменa и допунa Плана детаљне регулације садржан је у:
Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне
самоуправе – Град Београд (целинe I-XIX) ("Службени лист града Београда", бр.
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) (у даљем тексту: План генералне регулације); и
- Плану генералне регулације система зелених површина Београда ("Службени лист
града Београда", бр. 110/19).
Према Плану генералне регулације подручје обухваћено Изменама и допунама Плана
детаљне регулације припада целини XVlI - Вождовац, Шумице, Коњарник и за ову локацију
планиран је развој постојеће преовлађујуће намене становања са делатностима и
трансформација постојећег стамбеног ткива са акцентом на побољшање услова становања.
Делови блокова оријентисани ка атрактивним улицама, које представљају логичне наставке
постојећих линеарних потеза централних активности (на пример Крушевачка, Господара
Вучића и сл.), могу имати веће могућности у погледу укупних капацитета, централних
функција мешовите намене, уз посебне услове обликовања и односа према јавном
простору.
Према Плану генералне регулације у обухвату Измена и допуна Плана детаљне регулације
планирано је:
површине остале намене:


површине за становање - трансформација породичног становања у делимично
формираним градским блоковима у вишепородично становање (зона С6)

Слика 1. Извод из Плана генералне регулације Београда "Планирана намена површина"

Извод из Плана генералне регулацијe je саставни део документације овог Елабората.
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4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
4.1. Постојећа планска документација
Планови и делови планова обухваћени границом Плана:
Предметно подручје покривено је Планом детаљне регулације просторне целине између
улица Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке- општина Вождовац ("Службени лист
града Београда", бр. 10/06).
Границом Измена и допуна Плана детаљне регулације обухваћен је блок 12 (зона Г) у коме
је према важећем Плану детаљне регулације планирано:
Површина остале намене:
 становање - зона индивидуалних стамбених објеката
Планирана је изградња стамбено пословних објеката. Однос становања и делатности је
становање:делатности = 80:20. Планирана спратност је П+2+Пк. Максимални индекс
заузетости парцеле је 50%. Максимални индекс изграђености парцеле је 1.8.

Слика 2. Извод из Плана детаљне регулације просторне целине између улица Господара Вучића, Грчића
Миленка и Устаничке- општина Вождовац „Планирана намена површина“

Извод из важећег Плана детаљне регулације (графички прилог: „Планирана намена
површина“) је саставни део документације овог елабората.
4.2. Постојеће коришћење земљишта
У постојећем стању заступљене су следеће намене:
 површине за становање
Површине за становање
У оквиру границе Измена и допуна Плана детаљне регулације становање је заступљено на
свим парцелама у оквиру блока, различите спратности од П до П+3+Пк.
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Овај блок карактерише углавном изградња једног објекта на парцели, где су постојећи
објекти повучени у односу на регулациону линију, са формираним предбаштама, док су нови
објекти постављени у односу на регулациону линију у складу са тренутно важећим Планом
детаљне регулације, на одстојањима од 2.5 и 3.5m од регулационе линије.
Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр.2: "Постојеће
коришћење земљишта" Р 1:1000.

Слика3. Стамбени објекти у улици Рада Кончара

Слика 4 .Раскрсница улица Бањалучке и Рада Кончара

4

Слика 5 .Стамбени објекти у улици Рада Кончара

Слика 6 .Раскрсница улица војводе Пијезде и Тодора Дукина
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Слика 7. Стамбени објекат у улици Тодора Дукина

Слика 8. Улица Бањалучка близу раскрснице са Тодора Дукина
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Зелене површине
У оквиру границе Измена и допуна Плана детаљне регулације, постојећи фонд вегетације на
парцелама индивидуалног становања разноликог је квалитета, са разнородним врстама
дрвећа, шибља, пузавица, живих ограда, као и осталим нижим растињем.
На неколико локација унутар парцела, присутни су натпросечно квалитетни примерци бора
(Pinus sp.), смрче (Picea sp.) и липе (Tilia sp.).
Објекти и комплекси јавних служби
Образовне и предшколске установе
У постојећем стању нема евидентираних објеката којима се задовољавају потребе за
смештајем деце предшколског и школског узраста у граници Измена и допуна Плана
детаљне регулације.
Постојећи становници са територије Плана детаљне регулације користе предшколске
установе у окружењу (Вртиће „Наша деца“ у Ул. Пиротска 17, „Гуливер“ у Ул. Младе Босне 5,
Депанданс „Звончић“ у Ул. Симе Игуманова, као и издвојено одељење ИО при ОШ "Доситеј
Обрадовић"). Такође постојећи становници користе школске установе у непосредном
окружењу (првенствено ОШ Доситеј Обрадовић у Ул. Максима Горког 94).
У непосредном окружењу Плана детаљне регулације се налазе две средњошколске
установе (VIII Београдска гимназија, као и Друга економска школа).
4.3. Постојеће саобраћајне површине
Предметни простор тангира секундарна улична мрежа, односно следеће улице: Рада
Кончара, Бањалучка, Лазара Тасића (некадашњи назив Теодора Дукина) и Војводе Пријезде.
Поменуте улице су у функцији опслуживања садржаја.
Улица војводе Пријезде се пружа од Улице господара Вучића (улица првог реда) до улице
Дели Радивоја (до Специјалног суда у Београду). На овај начин предметни простор
остварује везу са примарном уличном мрежом. Приступ предметном простору је могуће
остварити са Улице Максима Горког, преко улица Раде Кончара и Тетовске.
У постојећем стању, поменуте ободне улице имају тротоаре минималне ширине на којима се
паркирају возила, тако да се пешачки саобраћај одвија по коловозу.
Трасе линија јавног градског превоза (у даљем тексту: ЈГП), од значаја за становнике на
подручју Плана детаљне регулације, као и подручју Измена и допуна Плана детаљне
регулације, се пружају улицама Максима Горког и Устаничка. С обзиром да се стајалишта
линија ЈГП-а налазе у пешачкој доступности, предметна локација је опслужена јавним
градским превозом.
4.4. Постојеће површине за инфраструктурне објекте и комплексе
Постојећа водоводна мрежа и објекти
Простор обухваћен границом Измена и допуна Плана детаљне регулације се налази на
територији градскe општинe Вождовац.
По свом висинском положају подручје предметног плана припада другој висинској зони
водоснабдевања града Београда.
Дуж ободних улица изграђена је следећа водоводна мрежа:
- улица Тодора Дукина В2 Ø80;
- улица Раде Кончара В2 Ø100;
- улица Војводе Пријезде В2 Ø150 и
- улица Бањалучка В2 Ø80 и В2 Ø100.
Постојећа канализациона мрежа и објекти
Локација предметних Измена и допуна Плана детаљне регулације припада подручју
Централног градског канализационог система, делу на коме је заснован општи систем
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каналисања и сливу општег Мокролушког колектора који прати трасу Аутопута и излива се у
реку Саву код моста “Газела”.
Дуж ободних улица изграђена је секундарна канализациона мрежа димензија од Ø250Ø300mm.
Постојећа електроенергетска мрежа и објекти
Напајање предметног подручја електричном енергијом оријентисано је на трансформаторске
станице (ТС): 110/10 kV „Обилић”, и 35/10 kV „Неимар”.
У оквиру границе Измена и допуна Плана детаљне регулације изграђена је ТС 10/0,4 kV
„Теодора Дукина 1“, регистарског броја Б-309, са припадајућим напојним водовима 10 kV. ТС
је изграђена као слободностојећи објекат у оквиру површина за становање.
Дуж ободних улица предметног блока изграђени су подземни кабловски водови 10 kV за
напајање постојећих ТС, као и подземни и надземни кабловски водови 1 kV за напајање
објеката и јавног осветљења.
Постојећа телекомуникациона мрежа и објекти
Предметно подручје припада кабловском подручју аутоматске телефонске централе
„Крунски венац”, односно мултисервисном приступном чвору „Политова“. Приступна тк
мрежа изведена је кабловима постављеним слободно у земљу и надземно а претплатници
су преко унутрашњих и спољашњих извода повезани са дистрибутивном мрежом.
Дуж ободних улица предметног блока изграђени су подземни и надземни бакарни тк
кабловски водови приступне тк мреже.
Постојећа топловодна мрежа и објекти
Предметни простор припада топлификационом систему топлане „Коњарник“, чија мрежа
ради у температурном и притисном режиму 120/55°C и NP25, а прикључивање потрошача је
индиректно путем топлотних подстаница са измењивачима топлоте.
Постојећи објекти који се налазе у оквиру предметног Плана делимично су топлификовани
путем постојећих топловодних прикључака и топлотних подстаница, док остали потрошачи
своје потребе за грејањем задовољавају користећи индивидуалне изворе енергије
(ел.енергија или пећи са различитим основним енергентима).
Постојећа гасоводна мрежа и објекти
На предметном подручју није изведена гасоводна мрежа и постројења.
4.5. Стање животне средине
За предметну Измену и допуну Плана детаљне регулације, Секретаријат за урбанизам и
грађевинске послове донео је Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја
на животну средину, под бр. 113/19, дана 29. новембар 2019. године.
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.
Предметно планско подручје није покривено мрежом мерних места за континуирано
праћење стања животне средине.
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 разматраном простору нема индустријских постројења, а на квалитет
животне средине овог простора, односно на квалитет ваздуха и земљишта утицај могу имати
саобраћај и индивидуална ложишта, која у зимском периоду значајно доприносе повећаном
загађењу ваздуха.
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Анализом добијених резултата континуалних фиксних мерења нивоа загађујућих материја
пореклом од стационарних извора загађивања ваздуха у насељеним подручјима током
2016. и 2017. 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.
Највиши дозвољени нивои буке изражени су као граничне вредности индикатора буке на
отвореном простору према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама
за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини
(„Службени гласник РС“, бр. 75/10). Комунална бука потиче највећим делом од саобраћаја,
док су остале активности од мањег значаја.
У Нацрту Измена и допуна Плана детаљне регулације ће бити процењени утицаји планских
решења и садржаја на чиниоце животне средине и у складу са тим дате мере и услови
заштите животне средине као саставни и обавезујући део плана.
4.6. Инжењерскогеолошки услови
Према инжењерскогеолошкој рејонизацији дефинисаној за потребе ПГР Београда истражни
простор припада Региону А који обухвата побрђа између Саве и Дунава, односно
инжењерскогеолошком рејону IА1. Овај рејон обухвата стабилне терене са нивоом подземне
воде на дубини од преко 5m. Са инжењерскогеолошког аспекта овакви терени су оцењени
као најпогоднији за урбанизацију (становање, инфраструктура, саобраћај), без ограничења у
коришћењу, али уз уважавање локалних инжењерскогеолошких карактеристика терена
Основни морфолошки облици су настали радом маринске ерозије, преко којих су навејани
еолски седименти а модификовани су деловањем процеса површинског распадања.
Приликом урбанизације терена извршена су засецања, усецања и насипања, а у циљу
нивелације и регулације терена.
Површинске делове изграђују седименти квартарне старости, а геолошку основу терена
изграђују седименти терцијaрне-панонске старости. Квартарни седименти су уједначене
дебљине и представљени су са лесним комплексом у чијој подини су утврђени делувијалнопролувијални седименти. Терцијарни седименти су представљени лапоровитим глинама и
лапорима. Ниво подземне воде се налази најчешће на контакту лесоидних и делувијалнопролувијалних седимената, на дубини већој од 5m. Терен је у садашњим условима
стабилан.
Имајући у виду приказана инжењерскогеолошка својства терена, дају се следеће
геотехничке препоруке:
 При планирању објекта високоградње, због присуства лесних наслага осетљивих на
допунска слегања при провлажавању, неопходно је објекте заштитити од утицаја
површинских вода као и вода из водоводно канализационе мреже. Објекте
високоградње могуће је плитко фундирати, при чему ће се темељни контакт остварити у
слојевима леса.
 При планирању објеката инфраструктуре треба водити рачуна о особини леса да је
осетљив на додатна провлажавања. Грађевински ископи се до дубине од 2м могу
изводити без заштите, док се дубљи ископи морају подграђивати. Неопходно је
обезбедити могућност праћења стања водоводно-канализационе мреже и могућност
брзе интервенције у случају хаварије на мрежи. Препоручује се да се комплетна
водоводно-канализациона мрежа стави у технички ров.
 При пројектовању саобраћајних површина неопходно обезбедити контролисано и
ефикасно одвођење површинских вода и спречавање њиховог дужег задржавања на
површини терена.
 Лесоидни материјали се могу користити за затрпавање водоводних и канализационих
траншеа, као и за потребе нивелационог уређења и израду саобраћајница (као "подтло")
уз адекватне услове уградње и збијања.
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У даљој фази планирања неопходно је извршити детаљна геолошка истраживања терена у
складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (''Службени гласник РС'' бр.
101/15 и 95/18).
5. ЗАШТИТА И ПОТЕНЦИЈАЛИ ПРОСТОРА И ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА ИЗГРАДЊЕ
Након усвојеног Плана детаљне регулације просторне целине између улица: Господара
Вучића, Грчића Миленка и Устаничке - општина Вождовац, ("Службени лист града
Београда", бр.10/06), започета је трансформација простора, како у окружењу тако и у
предметном блоку, изградњом стамбено пословних објеката. На појединим парцелама нови
објекти су изграђени по урбанистичким параметрима који су прекорачили параметре
планиране важећим Планом детаљне регулације.
Због изузетно уских саобраћајница, висине објеката су лимитиране правилима за
минимална одстојања од наспрамних објеката. Још један од ограничавајућих фактора за
реализацију вишеспратних објеката су релативно уске постојеће грађевинске парцеле, тако
да је на овом простору најоптималније планирати обострано узидане објекте. За планиране
објекте, правилима изградње, условљено је решавање паркирања на грађевинској парцели,
али овај услов након реализације објеката углавном не покрива потребе за паркирањем или
за привремено заустављање возила. Улице су уске (профил улица је 1.5+5+1.5m), тако да
нема простора за паркирање возила у оквиру јавних саобраћајница. Планирањем подземних
гаража у оквиру грађевинских парцела смањују се незастрте зелене површине на минимум
чиме је ограничена могућност задржавања или засада нових стабала.
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) простор Измена и
допуна Плана детаљне регулације није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру
просторне културно-историјске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у оквиру
претходно заштићене целине и не садржи појединачна културна добра, нити добра под
претходном заштитом.
У циљу заштите и очувања евентуалних археолошких налаза, уколико се приликом
извођења земљаних радова у оквиру границе Измена и допуна Плана детаљне регулације,
наиђе на археолошке остатке или друге покретне налазе, обавеза инвеститора и извођача
радова је да без одлагања прекину радове и обавесте Завод за заштиту споменика културе
града Београда и предузму мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту
и у положају у коме је откривен. Инвеститор је дужан да обезбеди финансијска средства за
истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра до предаје добра на чување
овлашћеној установи заштите (чл.109. и чл.110. Закона о културним добрима ("Службени
гласник РС", бр.74/94, 52/11 I 99/11).
6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Циљ израде Измена и допуна Плана детаљне регулације је преиспитивање решења датих
важећим Планом детаљне регулације и дефинисање правила уређења и грађења у складу
са планским основом, просторним могућностима предметног подручја и другим
условљеностима.
7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА
7.1. Планирана намена површина
Планирана намена површина:
Површине осталих намена
 површине за становање - С6 (зона трансформације породичног становања у
делимично формираним градским блоковима у вишепородично становање).
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Планирана намена површина приказана је на графичком прилогу бр.3: „Планирана намена
површина" Р 1 : 1000.
Површине јавне намене
Планиране површине за објекте и комплексе јавних служби
Образовне и предшколске установе
За укупно планирани број од око 609 становника, од чега постојећих 243, у стамбеним
зонама, потребно је у оквирима јединствених гравитационих подручја, ван обухвата Измена
и допуна Плана детаљне регулације, обезбедити потребне капацитете образовних и
предшколских установа за: око 45 деце предшколског узраста, 61 деце основношколског
узраста, као и око 28 ученика средњошколског узраста.
Деца предшколског и основно-школског узраста са територије Измена и допуна Плана
детаљне регулације ће користити капацитете постојећих, односно планираних установа у
окружењу.
Деца средњошколског узраста ће користити постојеће и планиране капацитете у ужем и
ширем окружењу.
Планиране саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом
Ободне улице, планиране важећим Планом детаљне регулације остају део секундарне
уличне мреже која служи за приступ планираним садржајима.
Развој ЈГПП-a овог простора планираће се у складу са ПГР-ом Београда и развојним
плановима Секретаријата за јавни превоз.
За планиране садржаје потребан број паркинг места ће се одредити у фази израде Измена и
допуна Плана детаљне регулације, а у сарадњи са Секретаријатом за саобраћај.
Планирана водоводна мрежа и објекти
За снабдевање водом у граници Измена и допуна Плана детаљне регулације планирано је
следеће:
- реконструкција постојеће водоводне мреже нестандарних димензија у складу са
важећим стандардима и прописима Београдског водовода,
- усклађивање постојеће водоводне мреже са саобраћајним решењем и планираним
наменама,
- изградња водоводне мреже за потребе нових корисника.
Планирана канализациона мрежа и објекти
За одвођење употребљених и атмосферских вода, у граници Измена и допуна Плана
детаљне регулације планирано је следеће:
- реконструкција постојеће канализационе мреже нестандарних димензија у складу са
важећим стандардима и прописима Београдске канализације,
- обезбеђење приступа возилима надлежне комуналне куће у сваком тренутку за потребе
текућег одржавања постојеће канализационе мреже која остаје у функцији градског
система, (на местима шатхова не смеју се планирати паркиг места),
- усклађивање постојеће канализационе мреже са саобраћајним решењем и планираним
наменама,
- изградња канализационе мреже за потребе нових корисника, минималног пречника ОК
Ø300 mm.
Планирана електроенергетска мрежа и објекти
Прикључење предметних 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 у сарадњи са Оператором дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.
Београд.
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За снабдевање планираних објеката електричном енергијом планира се изградња:
 ТС 10/0,4 kV, у склопу објекта.
 Два подземна кабловска вода 10 kV, од постојеће 10 kV ее мреже до планиране ТС
10/0,4 kV.
 Потребног број подземних кабловских водова 1 kV, од планиране ТС 10/0,4 kV и/или
постојеће 1 kV ее мреже 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.
Планирана телекомуникациона мрежа и објекти
Приступна телекомуникациона (тк) мрежа за предметне објекте вишепородичног становања
планира се GPON (гигабитна пасивна оптичка мрежа – енгл. Gigabit Passive Optical Network)
технологијом у топологији FTTH (полагањем оптичког кабла до куће), која се са централном
концентрацијом повезује коришћењем оптичких каблова.
За повезивање планираних објеката на дистрибутивну тк мрежу планира се изградња
потребног број оптичких тк каблова, кроз планирану 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.
Планирана топловодна мрежа и објекти
Планирани потошачи могу се прикључити на постојећу топловодну мрежу изведену у
ободним улицама предметнe Изменe и допунe Плана детаљне регулације изградњом
топловодних прикључака и претварањем котларница у топлотне подстанице.
Планирана гасоводна мрежа и објекти
У границама предметног Плана не планира се изградња гасоводне мреже.
Планиране зелене површине
У зони трансформације породичног становања у делимично формираним градским
блоковима у вишепородично становање (С6), минимални проценат зелених површина на
грађевинским парцелама у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или
делова подземних објеката) износи 10%.
Сачувати квалитетне примерке дрвећа и уклопити их у планирано решење.
Планиране површине за становање (С6)
У оквиру границе Изменe и допунe Плана детаљне регулације планиране су површине за
становање - С6 (зона трансформације породичног становања у делимично формираним
градским блоковима у вишепородично становање).
Површина планирана за становање у оквиру границе Измена и допуна Плана детаљне
регулације износи око 0,5ha.
У складу са типологијом Плана генералне регулације планира се зона трансформације
породичног становања у делимично формираним градским блоковима у вишепородично
становање (С6). У оквиру становања могу бити заступљене компатибилне намене –
комерцијални садржаји. Однос основне и компактибилне намене на нивоу грађевинске
парцеле је дефинисан у односу становање : делатности = 80 – 100% : 20 -0%.
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Планирани урбанистички параметри у зони С6:


индекс заузетости парцеле ("З") за једнострано и двострано узидане објекте износи
максимално 60%; за угаоне парцеле износи максимално 69%;
 висина објеката:
- максимална висина венца објекта је до 18.0m (максимална висина слемена објекта је
до 21.5m).
Максимална висина венца објеката је дефинисана у односу на растојања између
наспрамних грађевинских линија, тако да износи 1.5 ширину растојања између грађевинских
линија ободних блокова (из важећег ПГР-а) и грађевинских линија овог Плана. Тачан
положај грађевинских линија у предметном блоку ће бити дефинисан током израде Нацрта
плана.
- Проценат слободних и зелених површина на парцели за једнострано и двострано
узидане објекте је мин. 40%; за угаоне парцеле минимални проценат зелених
површина износи мин.31%;
- минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних
објеката и/или делова подземних објеката) износи 10%.
Предложена планирана намена површина приказана је на графичком прилогу бр.3: „Предлог
планиране намене површина“ Р 1:1000.
7.2. Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране БРГП

НАМЕНА ПОВРШИНА

постојеће (ha)
(оријентационо)

(%)

укупно
планирано (ha)
(оријентационо)

0.5

100

0.5

0.5
0.5

100
100

0.5
100

(%)

површине осталих намена
становање
укупно остале намене
УКУПНО У ОБУХВАТУ ПЛАНА

100,
0
100
100

Табела 1 - Табела биланса површина предложених намена (оријентационо)

ПОСТОЈЕћЕ
(оријентационо)

УКУПНО
ПЛАНИРАНО
(пост.+ново)
(оријентационо)

Укупна површина Плана

0.5hа

0.5hа

Нето површина блокова*

0.5hа

0.5hа

Остварени капацитети

Површине осталих намена
БРГП становања (зона С6)

6680m

БРГП пословања (макс. 20%)*

2

16800m

2

2

/

(3360m )*

Укупно површине осталих намена

6680m

2

16800m

2

УКУПНА БРГП

6680m

2

16800m

2

Број станова

83

210

Број становника

243

609

Број запослених

/

(56)*

Просечан индекс изграђености

1.34

3.36

Густина становања

486

1218

*односи се на проценат пословања уколико се
планира на парцели
Табела 2 - Упоредни приказ укупних постојећих и планираних капацитета – оријентационо
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капацитети инфраструктуре
(оријентационо)
апроксимативна једновремена снага
планирани вид грејања
број телефонских прикључака
средња дневна потрошња воде

Pj= 370kW
даљинско грејање
127 тпф
Q ср.дн. = 1.6 l/s
Q пожарни = 10 l/s

Табела 3 - Табела процењених укупних капацитета инфраструктуре – оријентационо

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

мин.% зелених
површина /
у дир.конт.са
тлом

2.8

макс.вис.венца/
вис.слемена

мин.% зелених
површина/
у дир.конт.са
тлом
40%,31%*/
10%

индекс заузет. (З)

макс.вис.венца/
вис.слемена
18м/21.5м

макс.индекс
изграђен. (И)

индекс заузет. (З)
60%
69%*

ознака зоне
С6

ПГР БЕОГРАДА

60%
(увећава се
15%)*

18м/21.5м

40%/
10%

*за угаоне парцеле

Табела 4 - Упоредни приказ предложених урбанистичких параметара и параметара ПГР Београда

8. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

ПЛАНИРАЊА

У

ПОГЛЕДУ

УНАПРЕЂЕЊА

НАЧИНА

Очекивани ефекти планирања су:
 Повећање атрактивности подручја, амбијенталних вредности, стандарда становања.
 Заокруживање просторно-функционалне и обликовне трансформације овог дела
града.
 Смањење негативних утицаја на животну средину применом енергетски ефикасне
изградње.
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
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