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А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 

УВОД 
 

Измена и допуна Плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу Војводе Степе – Фаза 

I1 – општина Вождовац за блок 4 између Улица: Војводе Степе, Борисављевићеве, 

Пироћанчеве и Улице Боже Јанковића на територији катастарске општине Вождовац, 

приступа се на основу Одлуке о изради Измене и допуне Плана детаљне регулације ширег 

подручја уз Улицу Војводе Степе – Фаза I1 – општина Вождовац за блок 4 између Улица: 

Војводе Степе, Борисављевићеве, Пироћанчеве и Улице Боже Јанковића на територији 

катастарске општине Вождовац („СЛ.Лист града Београда 32/2019“) (у даљем тексту: 

Измена и допуна Плана). 

 

Иницијативу за израду Измене и допуне Плана детаљне регулације је покренуо приватни 

инвестито, предзеће „Дунав инвест“ доо из Београда, Боже Јанковића 67, које је власник 

дела земљишта обухваћеног предметном изменом и допуном Плана, заинтересовани за 

изградњу стамбено-пословног објекта на свом земљишту. 

 

На основу Решења IX-03 бр.350.14-1/19 од 01. 03. 2019. о неприступању изради стратешке 

процене утицаја на животну средину Измене и допуне Плана детаљне регулације ширег 

подручја уз Улицу Војводе Степе – Фаза I1 – општина Вождовац за блок 4 између Улица: 

Војводе Степе, Борисављевићеве, Пироћанчеве и Улице Боже Јанковића на територији 

катастарске општине Вождовац, не приступа се изради Извештаја о стратешкој процени 

утицаја Плана на животну средину. 

 

Обрађивач Измене и допуне Плана је предузеће за пројектовање, урбанизам и консалтинг 

„Пројектура“д.о.о. из Београда, ул.Живојина Жујовића бр.24 . 

 

Планом детаљне регулације обухваћене су целе катастарске парцеле број 4560, 4562, 4559, 

4558, 4557, 4556, 4555, 4553, 4552/2, 4552/1, 4624, 4563/1, 4563/2, 4563/3, 4563/4, 4563/5, 

4563/6, 4563/7, 4563/23, 4563/22, 4563/21, 4563/16, 4648/2, 2433/10, 2433/9, 4645/3, 4642/5, 

4645/5, 4644/7, 4644/4, 4642/5, 4642/3, 2433/1, 4639/3, 4639/2, 4638/2, 2433/16 све КО 

Вождовац и делови катастарских парцела 4648/1, 4646/1, 4246/2, 4645/1, 4645/2 ,4634/6 и 

4634/4 све КО Вождовац. 

У поступку припреме материјала за Рани јавни увид, обратили смо се за мишљење на 

предложени обухват Дирекцији за грађевинско земљиште града Београда и ЈУП 

Урбанистички завод Београда.  

 

Према достављеним мишљењима, Предложени обухват је дефинисан јавним 

саобраћајницама (делом Улице Војводе Степе, Борисављевићеве улице, Пироћанчеве и 

Улице Боже Јанковића)  као што је приказано на графичким прилозима. 

Границом Измене и допуне плана разрађује се простор у површини од око 1,72 ha.  

Taчна граница обухвата Измене Плана детаљне регулације прецизније ће се дефинисати по 

добијању ажурних геодетеских подлога у фази Нацрта измене плана. 

 

План се израђује у циљу усаглашавања урбанистичких параметара дефинисаних ПДР-ом са 

параметрима дефинисаним Планом 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).  



На основу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 

и 83/18), ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Измене и допуне 

Плана, могућим решењима и ефектима планирања, приступило се изради материјала за 

рани јавни увид као прве фазе израде овог Плана. 

 

1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 
 

Слика1. Катастарско-

топографски план са 

обухватом Измене и допуне 

 

 

Овим Материјалом за рани 

јавни увид утврђује се 

оквирна, односно 

прелиминарна граница 

обухвата Иумене и допуне 

Плана, а коначна граница 

обухвата ће се дефинисати 

Нацртом Иземен и допуне 

плана. 

Предметне локација се налази 

на територији општине 

Вождовац у катастарској 

општини Вождовац. Обухват 

Измене и допуне Плана 

детаљне регулације 

дефинисан је јавним саобраћајницама (делом Улице Војводе Степе, Борисављевићеве 

улице, Пироћанчеве и Улице Боже Јанковића), као што је    

приказано на графичком прилогу. 

Прелиминарана граница обухвата Иземене и допуне плана обухвата целе катастарске 

парцеле број 4560, 4562, 4559, 4558, 4557, 4556, 4555, 4553, 4552/2, 4552/1, 4624, 4563/1, 

4563/2, 4563/3, 4563/4, 4563/5, 4563/6, 4563/7, 4563/23, 4563/22, 4563/21, 4563/16, 4648/2, 

2433/10, 2433/9, 4645/3, 4642/5, 4645/5, 4644/7, 4644/4, 4642/5, 4642/3, 2433/1, 4639/3, 4639/2, 

4638/2, 2433/16 све КО Вождовац и делови катастарских парцела 4648/1, 4646/1, 4246/2, 

4645/1, 4645/2 ,4634/6 и 4634/4 све КО Вождовац. 

Обухват Измене и допуне плана захвата земљиште у површини од 1,72 ha. 

 

За израду елабората за рани јавни увид коришћене су следеће подлоге: 

 орто-фото снимак,  

 дигитални катастарски план 

 катастарско-топографски план 

 

2. ПЛАНСКИ ОСНОВ 

 

Предметна локација је обухваћена: 

 Планом  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) 
 



2.2 ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА 

 

2.2.1. 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)  
 
Према ПГР-у грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - Град Београд, 

ово подручје се налази у зони М4 - зона мешовитих градских центара у зони више 

спратности (уз Улицу војводе Степе) и зона 17.С6.2 (зона трансформације породичног 

становања у делимично формираним градским блоковима  у вишепородично становање) за 

коју су дефинисана правила за непосредну примену правила грађења 

 
 

 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ МЕШОВИТИХ ГРАДСКИХ ЦЕНТАРА У 

ЗОНИ ВИШЕ СПРАТНОСТИ (М4) 

основна намена површина  мешовити градски центар 

 мешовити градски центри подразумевају комбинацију 

комерцијалних садржаја са становањем у односу становање : 

пословање 0 - 80% : 20% - 100% 

 у приземљу планиранираних објекта обавезни су комерцијални 

садржаји 

компатибилност намене  са мешовитим градским центрима су компатибилни комерцијални 

садржаји из области трговине и услужних делатности које не 

угрожавају животну средину и не стварају буку, као и остале 

компатибилне намене у складу са Табелом ,,Компатибилност 

намена“ у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1. 

 компатибилна намена може бити заступљена до 80%, осим 

површина јавне намене, које могу бити и до 100% 

 општа правила и параметри за све намене у зони су исти 

индекс заузетости парцеле  индекс заузетости („З“) на парцели је  до 60%  

 индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% 

индекс изграђености парцеле  индекс изграђености („И“) на парцели је до 5.0 

 индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% 

висина објекта  максимална висина венца објекта је 32.0 m изузетно  44.2 m 

(максимална висина слемена објекта је  37.0 m, изузетно 48.0 m), 

што дефинише оријентациону планирану спратност П+8+Пк/Пс, 

изузетно до П+12+Пк/Пс 

Максимална висина објеката (у односу на ширину улице) 

 у изграђеном ткиву 1.5 ширина улице 

 у новим блоковима 1.0 ширина улице 

 уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, меродавно 

је растојање између грађевинских линија 

услови за слободне и зелене 

површине 

 проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 40%, 

изузетно у блоку 12 на Новом Београду мин. 50% 

 незастрте зелене површине на парцели су мин. 10% 

решење паркирања  паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном 

паркинг простору у оквиру парцеле, према нормативима 

дефинисаним у поглављу 3.1.1 Правила грађења саобраћајне мреже 

минимални степен 

опремљености комуналном 

инфраструктуром  

 објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону 

мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, 

топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор 

енергије 

заштита културног наслеђа  све интервенције на културним добрима и добрима под претходном 

заштитом се дефинишу у складу са условима надлежне институције 

за заштиту споменика културе. 



 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  У ЗОНИ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ 

ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА У ДЕЛИМИЧНО ФОРМИРАНИМ 

ГРАДСКИМ БЛОКОВИМА  У ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ 

(С6) 

основна намена површина  вишепородично становање  

компатибилност намене  са вишепородичним становањем су компатибилни комерцијални 

садржаји из области трговине и услужних делатности које не 

угрожавају животну средину и не стварају буку, као и остале 

компатибилне намене у складу са Табелом ,,Компатибилност 

намена“ у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1. 

 на парцели се може градити и само вишеспратна колективна 

гаража  

 однос основне и компатибилне намене у зони је дефинисан у 

односу мин. 80% : макс. 20%  

 на појединачним грађевинским парцелама у оквиру ове зоне, 

компатибилна намена може бити доминантна или једина  

 општа правила и параметри за све намене у зони су исти 

индекс заузетости парцеле  индекс заузетости („З“) на парцели је за слободностојеће објекте 

оријентационе спратности П+2+Пк/Пс до 50%,  за једнострано и 

двострано узидане објекте оријентационе спратности до 

П+4+Пк/Пс до 60%, а у централној зони до 70%  

 индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% 

индекс изграђености парцеле  индекс изграђености („И“) на парцели је до 2.8 

 индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% 

висина венца објекта  максимална висина венца објекта је 12.0 до 18.0m (максимална 

висина слемена објекта је 15.0 до 21.5 m), што дефинише 

оријентациону планирану спратност П+2+Пк/Пс до П+4+Пк/Пс. 

 максимална висина венца помоћних објеката је 4.0m, а слемена  

максимално 6.0m, што дефинише оријентациону планирану 

спратност П. 

Максимална висина објеката (у односу на ширину улице): 

 у постојећим изграђеним блоковима 1.5 ширина улице 

 у новим блоковима 1.0 ширина улице 

 уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, 

меродавно је растојање између грађевинских линија. 

услови за слободне и зелене 

површине 

 проценат слободних и зелених површина на парцели за 

слободностојеће објекте је мин. 50%, за једнострано и двострано 

узидане објекте је мин. 40%, а у централној зони 30% 

 минимални проценат зелених површина у директном контакту са 

тлом (без подземних објеката и/или делова одземних објеката) 

износи 10% 

решење паркирања  паркирање решити на парцели изградњом гараже или на 

отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према 

нормативима дефинисаним у поглављу 3.1.1 Правила грађења 

саобраћајне мреже 

минимални степен 

опремљености комуналном 

инфраструктуром  

 објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону 

мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, 

топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор 

енергије 

заштита културног наслеђа  све интервенције на културним добрима и добрима под 

претходном заштитом се дефинишу у складу са условима 

надлежне институције за заштиту споменика културе. 

 

 



3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И 

ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА - ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

Локација обухваћена овом Изменом Плана налази у  уз улицу Војводе Степе, недалеко од 

кружног тока Аутокоманда, катастарска општина Вождовац.  

Подручје третирано предметном изменом је изграђено стамбеним и стамбено-пословним 

објектима у делу уз улицу Војводе Степе, док су у залеђу блока породични стамбени 

објекти.  

Терен је нагибу према северном делу обухвата, а мрежа саобраћајница које га оивичавају је 

у потпуности реализована. Приликом сагледавања физичких карактеристика овог простора, 

као и дозвољених урбанистичких параметара важећим Планом, уочена је могућност 

формирања стамбено-пословног објекта на углу улица Војводе Степе и улице Боже 

Јанковића веће спратности од дозвољене, а у границама ПГР-ом дозвољених параметара. 

Инфраструктурна опремљеност анализираног простора је на задовољавајућем нивоу за 

постојећи степен изграђености. 

 

Табела упоредних параметара према важећем ПГР-у и важећем ПДР-у 
По ПГР-у 

(„Сл. лист града Београда“ бр.20/16, 97/16, 

69/17 и 97/17) 

По ПДР-у  

(„Службени лист града Београда“ бр. 58/16) 

Зона М4 –  

Мешовити 

градски центри 

у зони више 

спратности 

Индекс заузетости на 

парцели је до 60% (индекс 

заузетости угаоних објеката 

може бити увећан за 15%) 

Индекс изграђености на 

парцели је до 5.0 (индекс 

изграђености угаоних 

објеката може бити увећан 

до 15%) 

максимална висина 

венца објекта је 32.0 m 

(максимална висина 

слемена објекта је 37.0 m), 

што дефинише 

оријентациону планирану 

спратност до П+8+Пк/Пс 

макаксимална висина 

објеката (у односу на 

ширину улице) у 

изграђеном ткиву 1.5 

ширина улице 

Подзона С2 –  

Прелазни облик 

између становања у 

компактном блоку 

и индивидуалног 

становања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подзона С4 –  

Вишепородично 

становање  

Индекс изграђености 

2.5 

грађевинским 

парцелама на углу 

максимални индекс 

изграђености се 

увећава за 15%. 

максимална висина 

венца дата је у односу 

на нулту коту. 

максимална висина 

венца је 16,2 м (за 

угаоне објекте 18,0 м); 

максимална 

планирана спратност 

– П+4; 

за угаоне објекте 

П+4+Пк/Пс 

индекс заузетости је 

„З”=60%. 

Максимална висина 

венца је 22,2 m 
(угаони 24,0 m) 

(максимална 

планирана спратност – 

П+6; а за угаоне 

објекте П+6+Пк или 

Пс) 

 



Зонa 

трансформације 

породичног 

становања у 

делимично 

формираним 

градским 

блоковима  у 

вишепородично 

становање С6 

индекс заузетости („З“) на 

парцели је за 

слободностојеће објекте 

оријентационе спратности 

П+2+Пк/Пс до 50%,  за 

једнострано и двострано 

узидане објекте 

оријентационе спратности 

до П+4+Пк/Пс до 60%, а у 

централној зони до 70%  

индекс заузетости угаоних 

објеката може бити увећан 

за 15% 

индекс изграђености („И“) 

на парцели је до 2.8 

индекс изграђености 

угаоних објеката може бити 

увећан до 15% 

максимална висина венца 

објекта је 12.0 до 18.0m 
(максимална висина 

слемена објекта је 15.0 до 

21.5 m), што дефинише 

оријентациону планирану 

спратност П+2+Пк/Пс до 

П+4+Пк/Пс 

Подзона С1 –  

Зона индивидуалног 

становања 

индекс изграђености 

1,5 

Грађевинским 

парцелама на углу 

максимални индекс 

изграђености се 

увећава за 15%. 

максимална висина 

венца – 10,2 m (угаони 

12,0 m); 

(максимална 

планирана спратност – 

П+2; угаони П+2+Пк 

или Пс) 

 

 

3.1. ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ПОСЕБНО ВАЖНИХ ДЕЛОВА ПРИРОДЕ 
На простору обухвата Плана нема заштићених подручја, ни осталих просторних целина од 

значаја за очување биодиверзитета. 

 

3.2. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА 
На простору у предложеном обухвату Плана нема евидентираних нити предложених за 

заштиту културних добара. 

 

4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
Циљеви уређења и изградње и основни програмски елементи су: 

 

1. Усаглашавање типологије изградње и урбанистичких параметара дефинисаних ПДР-

ом са параметрима дефинисаним ПГР-ом 

2. Преиспитивање капацитета свих инфраструктурних прукључака предметног 

подручја,  за предвиђене измене намене и типологију изградње. 

3. дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње објеката, 

4. дефинисање могућности парцелације и препарцелације, 

5. дефинисање и спровођење мера заштите животне средине. 

 

5. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЊА 

 

5.1. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА 

 

Планиране намене површина у обухвату Измене плана су: 

површине јавне намене: 



 мрежа саобраћајница 

површине осталих намена: 

 површине за становање 

 површине за мешовите градске центре у зони више спратности 

 

Предложене планиране намене површина приказане су на графичком прилогу бр.3 

„Планирана намена површина“ (Р 1:1000). 

 

Површине јавне намене 

Планом се задржава планско решење мреже саобраћајница дефинисано важећим Планом 

детаљне регулације ширег подручја уз Улицу Војводе Степе – Фаза I1 – општина Вождовац 

(„Сл. лист града Београда“ бр. 58/16). Овом Изменом није планирано формирање новог 

јавног земљишта. 

 

Површине остале намене 

Планирана претежна намена површина дефинисана овим Планом је породично и 

вишепородично становање са компатибилним пословним садржајима формирано у две зоне 

и то: 

Зона Са 1 – Становање - зона трансформације породичног становања у делимично 

формираним градским блоковима  у вишепородично становање 

Зона М1 - Мешовити градски центри у зони више спратности  

 

Један од основних циљева Измене плана је усаглашавање типологије изградње и 

урбанистичких параметара дефинисаних ПДР-ом са параметрима дефинисаним ПГР-ом.  

Наиме, Наручиоц измене ПДР-а заинтересован je за изградњу стамбено-пословног објекта 

на свом земљишту. Како се земљиште према важећем ПДР-у ширег подручја уз Улицу 

Војводе Степе – Фаза I1 – општина Вождовац („Сл. лист града Београда“ бр.58/16), налази 

у подзони „С2“ – прелазни облик између становања у компактном блоку и индивидуалног 

становања у којој је дозвољена максимална спратност П+4+Пк/Пс (максимална висина 

венца 16,2м), то Наручиоц Измене ПДР-а жели усаглашавање параметара са Планом вишег 

реда (ПГР-ом) према коме је у зони М4 могуће изградња објеката у висини до максимално 

32 м.  

 

Обзиром да је предметна локација угаона, да се налази уз Улицу Војводе Степе као 

саобраћајницу првог реда која представља традиционални центар Вождовца, као и да је 

ширина улице велика, постоје елементи који упућују да је у овој зони оправдано повећање 

дозвољене висине објекта у односу на висину дефинисану параметрима за зону „С2“ 

важећег плана, односно изједначавање дозвољене висине са висином осталих објеката уз 

улицу Војводе Степе у зони „С4“ важећег Плана, а све у границама параметара 

дефинисаних ПГР-ом. 

 

5.2. БИЛАНС ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА 
 

У односу на планско решење дефинисано ПДР-ом ширег подручја уз Улицу Војводе Степе 

– Фаза I1 – општина Вождовац („Сл. лист града Београда“ бр. 58/16), извршена је промена 

типологије изградње у складу са смерницама из ПГР-а, па је зона „С2“- прелазни облик 

између становања у компактном блоку и индивидуалног становања , предложеним 

решењем промењена у зону М1 за коју се могу примењивати урбанистички параметри 

дефинисани за зону М4 у ПГР-у, односно С4 из важећег ПДР-а, која пружа могућност 

мексималне висине венца од 24,0 m, односно оријентациону спратност П+6+Пк или Пс 



У току израде Нацрта плана, након остварене сарадње са свим надлежним институцијама 

биће преиспитане просторне могућности третираног подручја за жељену типологију 

изградње, као и могућности комумналног опремања. 

 

5.3. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 

5.3.1. ПОВРШИНЕ ЗА СТАНОВАЊЕ - зона Са1 

 
основна намена површина  вишепородично становање 

компатибилност намене  са вишепородичним становањем су компатибилни комерцијални 

садржаји из области трговине, администрације и услужних 

делатности које не угрожавају животну средину и не стварају буку 

 на парцели се може градити и само вишеспратна колективна 

гаража  

 на појединачним парцелама у оквиру ове зоне, компатибилна 

намена може бити доминантна или једина  

 општа правила и параметри за све намене у зони су исти 

број објеката на парцели   на свакој грађевинској парцели гради се један стамбени објекат.  

услови за формирање 

грађевинске парцеле 

 

 

 грађевинском парцелом се сматра свака постојећа катастарска 

парцела која испуњава услове дефинисане општим правилима 

парцелације и препарцелације.  

 нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих 

или делова катастарских парцела мора имати минималну ширину 

12.0m и минималну површину 400m2 

 дозвољено је одступање 10% од минималне површине 

грађевинске парцеле уколико се део катастарске парцеле одузима 

за формирање јавне саобраћајне површине  

 обавезан је непосредан приступ парцеле на јавну саобраћајну 

површину 

индекс заузетости парцеле  максимални индекс заузетости на парцели је   60%  

висина објекта  максимална висина венца објекта је 15.0 m (максимална висина 

слемена објекта је 18.5 m). 

Максимална висина објеката у односу на ширину улице је 1.5 ширина 

улице. Уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, 

меродавно је растојање између грађевинских линија 

заштита културног наслеђа У заштићеним целинама и зонама, висина венца и архитектонско 

обликовање објекта се одређује у складу са условима надлежне 

институције за заштиту споменика културе 

изградња нових објеката и 

положај објекта на парцели 

Грађевинска линија је удаљена 4.0 m од регулационе линије 

Објекат је према положају на парцели двострано или једнострано узидан 

на бочну границу парцеле, уколико на предметној или суседној парцели 

постоји узидан објекат.  

У случају када се објекат поставља на границу парцеле, на тој фасади није 

дозвољено формирање отвора. 

 

растојање од бочне границе 

парцеле 

 

Уколико је објекат или део објекта повучен од бочне границе парцеле,  

примењују се следећа правила за растојање: 

 Минимално растојање објекта без отвора или са отворима 

помоћних просторија на бочним фасадама, (парапет отвора 1.6m) 

од бочних граница парцеле у овој зони је 1/5 висине  објекта,  

 Минимално растојање објекта са отворима стамбених просторија 

на бочним фасадама, од бочних граница парцеле у овој зони је 

1/3 висине објекта. 

осветљење помоћних 

просторија - светларници 

На калканским зидовима према суседима није дозвољено постављати 

отворе. 

 За потребе вентилације и осветљавања помоћних просторија у 

стану (гардеробе, кухиње, санитарни чворови и сл.) или 



заједничког степеништа у објекту дозвољава се формирање 

светларника. На новој згради потребно је поштовати положај и 

димензије суседовог светларника, ако га има, и пресликати га у 

пуној површини. 

 Површина светларника одређује се тако да сваком метру висине 

зграде одговара  0.5 m 2 светларника, при чему он не може бити 

мањи од  6.0 m2. Уколико се светларник усклади са положајем 

светларника суседног објекта, ова површина може бити умањена 

за 1/4. Минимална ширина светларника је 2.0 m. Површина 

светларника рачуна се у неизграђени део зграде. Минимална 

висина парапета отвора у светларнику је 1.80 m.  

 Не дозвољава се отварање прозора или вентилационих канала на 

светларник суседног објекта.  

 Мора се обезбедити приступ светларнику и одводњавање  

атмосферских вода.   

 Није дозвољено надзиђивање и затварање постојећих 

светларника. 

растојање од задње границе 

парцеле 

Растојање стамбених објеката од задње границе парцеле је минимално: 

 Растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој 

линији парцеле је минимално ½ висине објекта . 

Изузетак је кп 4559 КО Вождовац на којој је дозвољено растојање 

грађевинске линије од задње границе минимално 1/3 висине објекта. 

За угаоне парцеле примењују се растојања од бочних граница парцеле и 

растојања од бочних суседних објеката. 

кота приземља  кота приземља стамбеног дела објекта је највише 1.6m виша од 

нулте коте 

 за објекте, који у приземљу имају нестамбену намену (пословање), 

кота приземља је максимално 1.6m виша од нулте коте, а приступ 

пословном простору мора бити прилагођен особама са смањеном 

способношћу кретања. 

правила и услови за 

интервенције на постојећим 

објектима 

 

 сви постојећи објекти на парцели могу се реконструисати или 

доградити у оквиру дозвољених урбанистичких параметара и 

осталих правила грађења, уколико положај објекта према 

регулационој линији задовољава услов дефинисан општим 

правилима  

 постојећи објекти на парцели чији је индекс заузетости већи од 

дозвољеног и/или није у складу са прописаним правилима о 

растојањима од граница парцела и суседних објеката, не могу се 

дограђивати, већ је дозвољена само реконструкција, уколико је у 

складу са осталим планираним параметрима, а ако се такав објекат 

уклања и замењује другим, за њега важе правила као и за сваку 

нову изградњу у овој зони. 

услови за слободне и зелене 

површине 
 минимални проценат слободних и зелених  површина на парцели 

је 40% 

 Минимални проценат зелених површина у директном контакту 

са тлом (без подземних објеката и/или делова одземних објеката) 

износи 10% 

решење паркирање  паркирање решити на парцели изградњом гараже или на 

отвореном паркинг месту у оквиру парцеле 

 максимална заузетост подземном гаражом је 85% површине 

парцеле 

 Уколико је грађевинска линија подземене гараже изван габарита 

објекта, горња кота плоче гараже на равном терену мора бити 

усклађена са котом терена, насута земљом и партерно уређена 

Правила за гаражу  гараже за смештај аутомобила се могу градити и као самостални 

објекти на парцели, као подземно надземне гараже, према истим 

правилима за растојање између објеката, као за стамбени објекат. 

У зависности од капацитета гараже неопходно је испунити све 

саобраћајне и противпожарне прописе, као и прописе који се 

односе на заштиту животне средине. 



У приземљу гараже према улици обавезно је изградити пословни 

простор, односно локале, како би се обезбедио континуитет садржаја дуж 

тротоара. 

архитектонско обликовање Објекте испројектовати у духу савремене архитектуре.  

Приликом пројектовања фасаде обезбедити место за постављање клима 

уређаје и ускладити га са стилским карактеристикама објеката. 

Обезбедити отицање воде у атмосверску канализацију.  

Последња етажа се може извести као поткровље, мансарда или повучена 

етажа при чему се висином венца сматра линија лома кровне равни према 

улици, односно висина зиданог дела ограде повученог сппрата.  

Дозвољава се изградња вишеводног крова.  

 Поткровље: висина назитка поткровне етаже износи највише 1.6m 

рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне 

косине. Нагиб кровних равни прилагодити врсти кровног 

покривача. Максимални нагиб кровних равни је 45 степени. 

 Мансардни кров мора бити искључиво у габариту објекта (без 

препуста) пројектован као традиционални мансардни кров уписан 

у полукруг, максимална висина прелома косине мансардног крова 

износи 2.2m од коте пода поткровља. Прозорски отвори се могу 

решавати као кровне баџе или кровни прозори. У оквиру кровне 

баџе могу се формирати излази на терасу или лођу.  

    повучени спрат се повлачи минимално 1.5m у односу на фасадну 

раван последњег спрата, према јавној површини. Кров изнад 

повученог спрата пројектовати као раван, односно плитак коси 

кров (до 15 степени) са одговарајућим кровним покривачем. 

Кров се такође може извести и као зелени кров, односно раван кров насут 

одговарајућим слојевима и озелењен 

услови за ограђивање парцеле  На регулационој линији дозвољена је само ниска жива ограда. 

 Грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати у зони  

грађевинске линије зиданом оградом до висине од 0.90 m 

(рачунајући од коте тротоара, односно нивелете терена) или 

транспарентном оградом до висине од 1.40 m.  

 дозвољена висина ограде према суседној парцели је 1.4 m. 

Уколико је ограда транспарентна изводи се тако да стубови ограде 

буду на земљишту власника ограде 

 парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се 

сади у осовини границе грађевинске парцеле 

минимални степен 

опремљености комуналном 

инфраструктуром  

 нови објекат мора имати прикључак на водоводну и 

канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону 

мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни 

извор енергије 

Инжењерскогеолошки услови   За сваку интервенцију или изградњу новог објекта у даљој  фази  

пројектовања урадити геолошка истраживања  у складу са 

Законом о рударству и геолошким истраживањима  (Службени 

гласник РС бр. 88/11) као и Правилником о садржини Пројекта 

геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких 

истраживања (Службени гласник РС бр. 51/96). 

 

5.3.2. МЕШОВИТИ ГРАДСКИ ЦЕНТРИ У ЗОНИ ВИШЕ СПРАТНОСТИ – зона М1 
 

основна намена површина  мешовити градски центар 

Објекти су стамбене намене са обавезним пословањем у приземљу и на делу 

првог спрата према Улици војводе Степе 

компатибилност намене  Компатибилна намена у овој подзони је пословање. 

Планирани однос становања и пословања износи 80-0 : 20-100. 

Изузетакје кп 4563/4 КО Вождовац где је дозвољени однос становања и 

пословања износи 90-0 : 10-100. 

Планирани однос основне и компатибилне намене примењује се на нивоу 

парцеле. 

 Дозвољене су све компатибилне намене које не угрожавају 



 основну намену као и животну средину, тј. оне које су еколошки и 

функционално примерене становању као што су: пекарске и сличне 

радње, технички сервиси, пословање, угоститељство,трговина и сл. 

индекс заузетости парцеле  индекс заузетости („З“) на парцели је  до 60%  

 индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% 

висина објекта  максимална висина венца објекта је 22.0 m (угаони објекти 24.0m) 

Максимална висина објеката у односу на ширину улице је 1.5 ширина 

улице. Уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, меродавно 

је растојање између грађевинских линија 

услови за слободне и зелене 

површине 

 проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 40%, 

 незастрте зелене површине на парцели су мин. 10% 

решење паркирања  паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном 

паркинг простору у оквиру парцеле 

минимални степен 

опремљености комуналном 

инфраструктуром  

 објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону 

мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну или 

гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије 

заштита културног наслеђа  све интервенције на културним добрима и добрима под претходном 

заштитом се дефинишу у складу са условима надлежне институције 

за заштиту споменика културе. 

 

Процењени број становника на подручју у границама обухвата Измене и допуне Плана, а 

на основу планираних урбанистичких параметара је: 

 Постојећи број становника – око 610 становника 

 Очекивани број становника – око 1025 становника (од чега је повећање у односу на План 

који се мења за око 70 становника) 

 

5.3.2. Саобраћајне површине 
Планирани концепт основне уличне мреже заснива се на усвојеним саобраћајним 

решењима из важећег Плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу Војводе Степе – 

Фаза I1 – општина Вождовац („Сл. лист града Београда“ бр. 58/16)  

У предложеном обухвату Измена и допуна ПДР-а, нема формирања новог јавног земљишта. 

 

5.3.3. Комунална  инфраструктура 
Важећим планом детаљне регулације ширег подручја уз Улицу Војводе Степе – Фаза I1 – 

општина Вождовац („Сл. лист града Београда“ бр. 58/16), планирано је проширење 

капацитета инфраструктурног система.  

У фази Нацрта, након дефинисања услова и правила за реализацију простора као и саме 

типологије и обликовања, ревидираће се планирана мрежа и дефинисаће се нови 

инфраструктурни капацитети. 

 
Табеларни приказ планиране бруто грађевинске површине 

Намена 

  Површина 

(m2) 
Постојећа БРГП 

(m2) 

Планирана 

БРГП 

(m2) 
зона 

ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Површине за становање Са 1 4749 27,63% 2877 4750 

Површине за мешовитe градскe 

центрe у зони више спратности 
М 1 5121 29,80% 13851 23350 

ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Мрежа саобраћајница   7315 42,57% - - 

УКУПНО ЈАВНЕ НАМЕНЕ   7315 42,57% - - 

УКУПНО   17185 100,00% 16728 28100 



Напомена: Постојеће БРГП су обрачунате према евиденцији у РГЗ-у, а не према пвршинама које је 

могуће остварити према урбанистичким параметрима дозвољеним важећим Планом који се овом 

Изменом мења. 

 

6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА 

НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

 

Очекивани ефекти планирања, тј. израде Измене Плана  су:  

- стварање услова за изградњу објеката претежне и компатибилне намене, у складу са 

стварним просторним могућностима третираног подручја; 

- олакшавање и убрзавање процеса реализације планираних садржаја; 

- адекватно инфраструктурно опремање предметног простора, уз могућност фазне 

изградње. 

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



В) ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKTOVANJE      URBANIZAM   KONSALTING 

PROJEKTURA  d.o.o. Beograd 

Beograd, Živojina Žujovića br. 24 

tel/fax: +381 11 243 78 99 

e-mail:         office@projektura.rs 

 

На основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 

- одлука УС, 132/2014, 145/2014 , 83/2018, 31/19 и 37/19-други закон) 

доносим: 

Р Е Ш Е Њ Е 

О одређивању одговорног урбанисте 

 

За одговорног урбанисту на изради Измене и допуне Плана детаљне регулације ширег 

подручја уз Улицу Војводе Степе – Фаза I1 – општина Вождовац за блок 4 између Улица: 

Војводе Степе, Борисављевићеве, Пироћанчеве и Улице Боже Јанковића на територији 

катастарске општине Вождовац („СЛ.Лист града Београда 32/2019“),  

именујем: 

 

1. Одговорног урбанисту:            Ивана Станковић, дипл.инж.арх.  

         бр.лиценце: 200 0911 06         

                                                 

 

Именована испуњава услове прописане у погледу стручне спреме и праксе, да може 

самостално да израђује планску документацију. 

Именована је дужна да се при изради предметне планске документације придржава важећих 

законских одредби техничких прописа, норматива и стандарда, којима је регулисана 

предметна област.                                                        

                                                               

 

   Директор, 

 

____________________________ 

                                                                         Ивана Станковић, дипл.инж.арх. 
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PROJEKTOVANJE      URBANIZAM   KONSALTING 

PROJEKTURA  d.o.o. Beograd 

Beograd, Živojina Žujovića br. 24 

tel/fax: +381 11 243 78 99 

e-mail:         office@projektura.rs 

 

 

 

 

И З Ј А В А 

 

Oдговорног урбанисте о примени важећих прописа, стандарда и техничких 

норматива 

 

Овим изјављујем да сам приликом израде Елабората за рани јавни увид Измене и допуне 

Плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу Војводе Степе – Фаза I1 – општина 

Вождовац за блок 4 између Улица: Војводе Степе, Борисављевићеве, Пироћанчеве и Улице 

Боже Јанковића на територији катастарске општине Вождовац („СЛ.Лист града Београда 

32/2019“), поштовала и примењивала важеће прописе, стандарде и техничке нормативе у 

складу са: 

 

1. Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 

98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19 и 37/19-други закон) и 

прописима донетим на основу Закона. 

2. Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања ("Службени гласник PC" бр. 32/19). 

 

 

 

 

 

 

Одговорни урбаниста:              Ивана Станковић, дипл.инж.арх.  

                   бр.лиценце: 200 0911 06         
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