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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА БАЊИЧКИ ВЕНАЦ, 
ГОЛЕШКЕ, РАЈКА МИТИЋА И ГЕНЕРАЛА ПАВЛА ЈУРИШИЋА – ШТУРМА 

 
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 

 
- Елаборат за рани јавни увид – 

 
 

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 
1. УВОД 
 
Изради Плана детаљне регулације блока између улица Бањички венац, Голешке, Рајка 
Митића и Генерала Павла Јуришића – Штрума (у даљем тексту: План) приступило се на 
основу Одлуке о изради плана детаљне регулације блока између улица Бањички 
венац, Голешке, Рајка Митића и Генерала Павла Јуришића – Штурма, градска 
општина Савски венац („Службени лист града Београда“, бр. 56/18) (у даљем тексту: 
Одлука) коју је Скупштина града Београда донела на седници одржаној 26.06.2018. године, а 
на иницијативу предузећа "Green bay" којом се предлаже трансформација постојећег 
спортског комплекса "Gemax" у стамбени комплекс са уделом спортско-комерцијалних 
садржаја. 
 
2. ОБУХВАТ ПЛАНА 
 
У складу са Одлуком обухваћен је део територије градске општине Савски венац између 
улица: Бањички венац, Голешке, Рајка Митића и Генерала Павла Јуришића – Штурма.  
 
Површина обухваћена Планом износи око 1,56 ha. Коначна граница утврдиће се у фази 
израде и верификације Нацрта плана. 
 
За израду елабората за рани јавни увид коришћен je орто-фото снимак.   
 
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''. 
 
3. ПЛАНСКЕ УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА 
 
Плански основ за израду Плана садржан је у Плану генералне регулације грађевинског 
подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I – XIX) („Службени 
лист града Београда“, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) (у даљем тексту: План генералне 
регулације). Подручје обухваћено Планом припада целини XVI – Бањица, Дедиње.  
 
Морфолошка посебност и положај ових целина у односу на град  предодредили су 
изузетност овог брежуљкастог простора за специфичне намене и висок квалитет изградње и 
уређења његових репрезентативних подцелина, породичног и резиденцијалног становања, 
уз неколико мањих целина за колективно становање. 
 
Основни циљ реконструкције овог ткива је очување и унапређење постојећег карактера 
становања ниске спратности, са високим степеном приватности, карактеристичним 
предбаштама, великим парцелама и квалитетним визурама, уз унапређење зона јавног 
карактера и делатности на доминантама важних саобраћајница. 
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Према Плану генералне регулације у обухвату Плана се планирају следеће намене: 
 површине јавне намене 

- мрежа саобраћајница 
- површине за објекте и комплексе јавних служби 

 површине остале намене 
- мешовити градски центри  
- површине за комерцијалне садржаје 

 

 
Извод из графичког прилога - "Планиранa намена површина" 

 
Предметно подручје нема заштићених природних добара (нити је у поступку заштите), није 
део јединствене Еколошке мреже Републике Србије, нема објеката геонаслеђа према 
Инвентару објеката геонаслеђа Србије (2005, 2008). 
 
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 у оквиру 
подручја Плана 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, не садржи појединачна културна добра, као ни добра која уживају претходну 
заштиту. У границама обухвата Плана нема забележених археолошких локалитета или 
појединачних археолошких налаза.  
  
Извод из Плана генералне регулацијe je саставни део документације овог Елабората. 
 
4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 
4.1. Постојећа планска документација 
 
Регулациони план просторне целине Дедиње  („Службени лист града Београда“ 
бр. 1/00) 
 
Према Регулационом плану просторне целине Дедиње (у даљем тексту: Регулациони план 
Дедиња), подручје обухваћено Планом припада целини Бањички венац. 
 
Површине у оквиру границе предметног подручја намењене су за: 

 површине друге намене - комерцијалнa делатност 
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Извод из графичког прилога - "Намена површина са регулационо-нивелационом решењем" 

 
Предметно подручје према Регулационом плану Дедиња припада Зони Б. Зонa Б намењена 
је за зграде високог стандарда становања типа ретке изграђености са квалитетним визурама 
и природним положајем, са парцелама површине од 800m2  до 2000 m2, се већим бројем 
зграда грађанске архитектуре, где је однос становања и делатности: преко 80%: до 20%. 
 
Извод из Регулационог плана Дедиња и графички прилог „Подаци о постојећој планској 
документацији са границом плана“ су саставни део документације овог Елабората. 
 
Остала урбанистичка документација од утицаја на предметни простор: 
 
 План детаљне регулације подручја између спортског комплекса стадиона "Црвена звезда", 

улица Бањички венац, Вељка Лукића Курјака, Булевара ослобођења, раскрснице 
"Аутокоманда", др Милутина Ивковића и планираног продужетка Динарске улице, Градска 
општина Савски венац 

 
Границе наведених важећих урбанистичких планова су саставни део документације овог 
Елабората. 
 
4.2. Постојеће коришћење земљишта 
  
У постојећем стању заступљене су следеће намене: 

- становање, 
- спортски објекти и комплекси. 

 
Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр. 2 „Постојећа 
намена површина“ Р 1:1000. 
 
Површине за становање 
Зона становања која се налази у обухвату Плана има површину од 0,55ha. Објекти су 
слободностојећи и парцеле су ограђене нетранспарентним високим оградама. Објекти 
породичног становања су типа у градских вила и доброг су бонитета. На свакој парцели се 
налази по један главни објекат спратности Су+П+1 са уређеним и озелењеним слободним 



10 

 

површинама. Размаци између објеката су стандардни. Просечни индекс заузетости је 15%, а 
индекс изграђености је  0,3.  
Постојеће зелене површине су уређене као мањи вртови са различитим и разнородним 
врстама дрвећа, шибља, перенских засада и цветница, пузавицама, живим оградама, као и 
површинама под травњацима.  
 

    
Слике 1.до 3. Постојећи стамбени објекти 

 
 

Спортски објекти и комплекси  
У оквиру границе Плана налази се спортско-рекреативни комплекс са следећим спортским 
објектима: 

- затворени спортски објекат са три тениска терена;  
- три отворена тениска терена (шљака) са трибином. 

 
У оквиру спортског комплекса налази се пратећи комерцијални објекат, спратности 
Су+П+1+Пк, са садржајима у функцији спорта (свлачионице, спортска продавница, магацин 
спортске опреме, просторије спортског клуба, спа центар...). 
 
До 2009. године постојећи спортски комплекс је био такмичарског карактера. 
 

   
Слике 4. и 5. Постојећи спортски комплекс 
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4.3. Постојеће саобраћајне површине  
 
Предметни простор тангирају улице које су део секундарне уличне мреже града (Улица Рајка 
Митића, Бањички венац и Голешка). Поменуте улице служе за приступ конкретним 
садржајима и за паркирање возила. Преко Улице генерала Павла Јуришића - Штурма, 
предметно подручје остварује везу са примарном уличном мрежом града (Булевар 
ослобођења).  
 
Предметни простор опслужују аутобуске линије, чија возила саобраћају Булеваром 
ослобођења, са стајалиштем (у оба смера) које се налази у пешачкој доступности. 
 
Паркирање возила обавља се у оквиру припадајућих парцела и у регулацији ободних улица.  
 
 
4.4. Постојеће површине за инфраструктурне објекте и комплексе  
 
Водоводна мрежа и објекти 
Предметна локација по свом висинском положају припада другој висинској зони снабдевања 
водом града Београда. У ободним улицама у непосредном окружењу изграђена је 
дистибутивна водоводна мрежа - 200 mm у улици Голешка, 150 mm у улици Генерала 

Саве Грујића, 40 mm у улици Рајка Митића.  
 
Канализациона мрежа и објекти 
Подручје предметног Плана припада Централном канализационом систему, делу на коме је 
заснован општи систем и сливу Бањичког кишног колектора. Слив бањичког кишног 
колектора припада сливу Мокролушког колектора. У ободним улицама у непосредном 
окружењу изграђена је канализациона мрежа – ОК300-ОК350 mm, односно Бањички 
колектор ОБ60/110 cm у улици генерала Павла Јуришића Штурма, ОК400 mm у улицама 
Генерала Саве Грујића и Рајка Митића. 
Реципијент свих вода са предметног подручја је Бањички колектор ОБ60/110 cm, али је он 
недовољног капацитета. 
 
Електроенергетска мрежа и објекти 
За потребе напајања постојећих потрошача електричном енергијом изграђен је мањи број 
ТС 10/0,4 kV са одговарајућом мрежом водова 10 kV и 1 kV. Мрежа постојећих 
електроенергетских водова изграђена је подземно. 
 
Телекомуникациона мрежа и објекти 
Предметно подручје припада кабловском подручју аутоматске телефонске централе (АТЦ) 
"Дедиње". Приступна телекомуникациона (ТК) мрежа изведена је кабловима постављеним 
слободно у земљу или у ТК канализацију, а претплатници су преко спољашњих односно 
унутрашњих извода повезани са дистрибутивном мрежом. У оквиру границе предметног 
Плана налази се постојећа базна станица (БС). 
 
Топловодна мрежа и објекти 
У оквиру границе обухвата нема изведене топловодне мрежа и објеката. 
 
Гасоводна мрежа и објекти 
На подручју предметног обухвата, изведена је нископритисна полиетиленска гасоводна 
мрежа 1÷4 bar-a, која већину потрошача снабдева природним гасом као основним 
енергентом. Гасоводна мрежа се гасом напаја из постојеће мернорегулационе станице (МРС) 
„Црвена Звездаʺ, која се налази изван границе Плана. 
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4.5. Инжењерскогеолошки услови 
 
Геолошку основу терена, у оквиру планског документа, изграђују сарматски кречњаци и 
карбонатно-лапоровити седименти (кречњаци и лапори), као и панонски глиновито-
лапоровити седименти. Заступљени су на читавом истражном простору и чине подлогу 
квартарним седиментима: делувијалним глинама, лесоликом делувијуму и алувијално-
полувијалном наносу. Насип, као вештачка творевина заступљен је у трупу саобраћајница и 
у оквиру регулисаног терена око објеката. 
 
Дубина и количина вода су променљиви и генерално прате нагиб површине терна. Подземна 
вода у обухвату Плана је до 5.0m. 
Сеизмичност простора обухваћеног планом, констатована је на нивоу седмог до осмог 
степена.    
Према утврђеној природној конструкцији терена а на основу планираних садржаја дају се 
следећи услови: 
У природним условима терен је стабилан. Повољан је за урбанизацију. Седименти 
заступљени у површинској зони су неуједначених и променљивих својстава, неједнако су 
погодни за директно фундирање, те је потребно избором адекватног система темељења 
решавати могућа неравномерна слегања. У случају изградње подземних објеката са једном 
до две етаже, или објеката са више од две етаже у оквиру алувијално-пролувијалних, 
делувијално-пролувијалних, делувијалних и глиновито-лапоровитих седимената могућа су 
истицања подземне воде, испадање блокова или обрушавање материјала. Ископи се морају 
изводити уз конструктивну заштиту. Укопане делове објеката, од утицаја подземних вода, 
штитити одговарајућим дренажним системом.  
 
У даљој фази планирања неопходно је извршити детаљна геолошка истраживања терена у 
складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (''Службени гласник РС'' 
101/15).  
 
 
5. ПОТЕНЦИЈАЛИ ПРОСТОРА И ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА ИЗГРАДЊЕ 
 
Потенцијал овог простора свакако представља његова локација, јак идентитет и 
препознатљивост у слици града.  
 
Живот у мирном окружењу, са  великим процентом зелених површина, у близини Бањичке 
шуме и опремљеност техничком и социјалном инфраструктуром (школе, вртићи), има своје 
предности. Из тог разлога локација је атрактивна и пожељна за становање или 
комерцијалну делатност, што се и огледа у цени некретнина на овом подручју.  
 
Ограничење се огледа у геолошкоморфолошким карактеристикама терена, па кроз даље 
фазе израде техничке документације и пажљиво планирање будуће изградње треба 
обратити пажњу на подземне воде. 
 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове је донео Решење о неприступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину, под IX-03 бр. 350.14-50/117, дана 08. 01. 
2018. године, које је објављено у „Службеном листу града Београда“, бр.12/18. 
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6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
Циљ израде Плана је стварање планског основа за трансформацију постојећег спортског 
комплекса "Gemax", који је изгубио такмичарски карактер, у стамбени комплекс са уделом 
комерцијалних садржаја намењеним спорту и рекреацији.  
 
 
7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА 
 
7.1. Планирана претежна намена површина 
 
Предложене планиране намене површина су: 
 
Површине осталих намена: 

 површине за становање 
 мешовити градски центри 

 
Предложене планиране намене површина приказане су на графичком прилогу бр. 3: 
„Предлог планиране намене површина“ Р 1 : 1000. 
 
7.1.1.  Површине јавне намене 
  
Планиране површине за објекте и комплексе јавних служби 
 
У обухвату Плана, у постојећем стању, не постоје објекти јавних служби. 
 
За планирани број становника (294), према нормативима Плана генералне регулације 
потребе за социјалном инфраструктуром решаваће се у окружењу, у постојећим објектима 
јавних служби. 
 
Образовне и предшколске установе  
 
Децa предшколског узраста (21 корисника) ће користити капацитете постојећих 
предшколских установа у непосредном окружењу. 
 
Децa школског узраста (29 корисника) ће користити капацитете постојећe основнe школe у 
непосредном окружењу - ОШ „Војвода Радомир Путник” са површином комплекса од 
16050m², БРГП око 4198m² и бројем корисника око 513 на удаљењу од око 350m од зоне 
становања. 
 
Здравствене установе 
 
У ширем окружењу предметне локације евидентиран је објекат примарне здравствене 
заштите у склопу ДЗ „Савски венац“ у улици Лопудској бр.1. 
 
Социјална заштита 
 
У непосредном окружењу се налазе два објекта социјалне заштите: Дневни центар и клуб 
пензионера „Савски венац 2“ у Булевару кнеза Александра Карађорђевића бр. 29 и Дневни 
боравак деце ометене у развоју у улици Шекспировој бр. 8. 
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Планиране саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом 
 
Концепт уличне мреже заснива се на Плану генералне регулације, према коме улице које 
тангирају предметно подручје представљају део секундарне уличне мреже града. 
 
Развој јавног градског превоза путника овог простора, дефинисаће се у складу са развојним 
плановима Секретаријата за јавни превоз. 
 
За планиране садржаје потребно је обезбедити потребан број паркинг места у складу са 
нормативима из Плана генералне регулације. 
 
За уредно снабдевање водом корисника, потребно је у границама плана: 

- постојећу водоводну мрежу нестандарних димензија реконтруисати у складу са важећим 
стандардима и прописима Београдског водовода, 

- постојећу водоводну мрежу ускладити са саобраћајним решењем и планираним 
наменама и по потреби локално је изместити у јавну површину, 

- планирати изградњу водоводне мреже за потребе нових корисника димензија мин. 

150mm. 
 
Стратегијом развоја београдске канализације, Планом генералне регулације и Планом 
детаљне регулације Бањичког кишног колектора („Службени лист града Београда“ бр.69/13) 
са циљем да се одвоје кишне од употребљених вода, повећају капацитети постојећих 
колектора и спрече плављења у сливу, планирана је изградња Бањичког кишног колектора 

1500 - 1800mm улицама Вељка Лукића Курјака и Булеваром ослобођења до улива у нови 
кишни Мокролушки колектор. Наведеним планом детаљне регулације поред преливних и 
растеретних грађевина у улици Вељка Лукића Курјака планирани су: 

- фекални канал Ø500mm на делу улице Рајка Митића до улива у планирани канал општег 
система Ø900mm у улици Вељка Лукића Курјака,  

- канал општег система Ø900mm у улици Вељка Лукића Курјака од постојећег колектора 
ОБ60/110cm до растеретне грађевине непосредно узводно од захватне грађевине на 
Бањичком потоку.  

 
За уредно одвођење употребљених и атмосферских вода, потребно је у границама плана: 

- постојећу канализациону мрежу нестандарних димензија реконтруисати у складу са 
важећим стандардима и прописима Београдске канализације, 

- постојећој канализационој мрежи која остаје у функцији градског система, мора се 
обезбедити приступ возилима надлежне комуналне куће у сваком тренутку за потребе 
текућег одржавања, на местима шатхова не смеју се планирати паркиг места, 

- постојећу канализациону мрежу ускладити са саобраћајним решењем и планираним 
наменама и по потреби локално је изместити у јавну површину, 

- планирати изградњу канализационе мреже за потребе нових корисника, минимални 
пречник нове канализације мора бити мин. Ø300 mm.  

 
Напајање планираних потрошача биће оријентисано на постојећу или планирану 
електроенергетску мрежу односно трафостаницу, што ће се дефинисати кроз даљу сарадњу 
са "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈОМ" у току израде Нацрта плана.  
 
У циљу једноставнијег решавања потреба за новим прикључцима као и преласка на нове 
технологије потребно је предвидети приступ  свим постојећим и планираним  објектима  
путем ТК канализације. 
Прикључење планираних телекомуникационих корисника биће дефинисано кроз даљу 
сарадњу са Предузећем за телекомуникације "Телеком Србија" у току израде Нацрта плана.  
 
Потрошачи предметног подручја могу се прикључити на систем даљинског грејања 
изградњом топловода дуж улице Павла Јуришића Штурма из правца постојеће топловодне 
мреже изведене јужно од предметног обухвата. 
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Такође, могуће је прикључење и на гасоводну мрежу. 
 
 
7.1.2. Површине остале намене 
 
Планиране површине за становање 
 
Површина планирана за становање у оквиру границе Плана износи око 0,55ha. 
У складу са типологијом Плана генералне регулације планирa се зона породичног становања 
у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града (С1). 
 
У оквиру становања може бити заступљена компатибилна намена - комерцијални садржаји. 
 
Удео компатибилне намене у основној планираној намени као и дефинисање прецизних 
урбанистичких параметара биће предмет нацрта Плана. 
 
Планирани урбанистички параметри у зони С1: 
 
 индекс заузетости парцеле ("З") је до 30%,  
 индекс изграђености парцеле ("И") је до 1,0,  
 висина објеката:  

- максимална висина венца објекта је 9,0 m, а висина слемена 12,5 m, што дефинише 
оријентациону планирану спратност П+1+Пк/Пс.   

- максимална висина венца помоћних објеката је 4,0 m, а слемена  максимално 6,0 m, 
што дефинише оријентациону планирану спратност П. 

 проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 70% / минимални проценат 
зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова 
подземних објеката) износи 30%. 

  
Мешовити градски центри 
 
Површина планирана за мешовите градске центре у зони ниске спратности (М6) у оквиру 
границе Плана износи око 1,01ha. 
 
Мешовити градски центри подразумевају комбинацију комерцијалних садржаја са 
становањем у односу становање : пословање 0 - 80% : 20% - 100%. 
 
Намена комерцијалних садржаја може бити различитих функција, од којих се на предметној 
локацији претежно планирају спортско рекреативни садржаји.  
 
Дефинисање прецизних урбанистичких параметара биће предмет нацрта Плана. 
 
Планирани урбанистички параметри у зони М6: 
 

 индекс заузетости парцеле ("З") је до 60% (индекс заузетости угаоних објеката може 
бити увећан за 15%), 

 индекс изграђености парцеле ("И") је до 1,5 (индекс изграђености угаоних објеката може 
бити увећан до 15%), 

 висина објеката:  
- максимална висина венца објекта је 13,0 m, а висина слемена 16,0 m, што дефинише 

оријентациону планирану спратност П+2+Пк/Пс.   
- максимална висина венца помоћних објеката је 4,0 m, а слемена  максимално 6,0 m, 

што дефинише оријентациону планирану спратност П. 

 проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 40% / минимални проценат 
зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова 
подземних објеката) износи 15%. 
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7.3. Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране БРГП 
 
 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
постојеће 

(ha) 
% 

планирано 
(ha) 

% 

површине осталих намена  

површине за становање 0,55 35,26 0,55 35,26 

зоне мешовитих градских центара 0,00 0,00 1,01 64,74 

површине за спортске објекте и комплексе 1,01 64,74 0,00 0,00 

УКУПНО У ОБУХВАТУ ПЛАНА 1,56 100,00 1,56 100,00 

Табела 1 -  биланса предложених намена површина  

 
 

  
ПОСТОЈЕћЕ 

(оријентационо) 
УКУПНО ПЛАНИРАНО (пост.+ново) 

(оријентационо) 

 Укупна површина Плана 1,56hа 1,56hа 

Површине осталих намена 

БРГП становања 2100m2 2100m2 

БРГП мешовитих градских центара 0m2 

 БРГП становање (надземно) 13640 m2 
 БРГП гаража (подземно) 8700 m2 
 БРГП спортско рекреативних садржаја 

(подземно) 4420 m2 
УКУПНО корисно БРГП 18060 m2 

БРГП комплекса спортских објеката 6217m2 0m2 

УКУПНА БРГП осталих намена 8317m2 20160m2 

Број станова 8 95  

Број становника 24 294  

Број запослених 40 30 

Просечан индекс изграђености 0.53 1.16 

Густина становања  15 ст/ha 188 ст/ha 

Табела 2 - Упоредни приказ укупних постојећих и планираних капацитета - оријентационо 
 
 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПЛАН ВИШЕГ РЕДА 

Намена Зона 

макс. 
индекс 

заузетости 
(З)  

макс.висина 
венца/слеме

на 

мин.% 
зелених 

површина 
(незастрт

их) 

макс.индек
с заузет. 

(З)  

макс.висина 
венца/слемена 

мин.% зелених 
површина 

(незастртих) 

Површине за 
становање 

С1 1,0 9,0/12,5m 30% 1,2 9,0/12,5m 30% 

Зоне мешовитих 
градских центара 

М6 1,5 13,0/16,0m 15% 1,5 13,0/16,0m 15% 

Табела предложених основних урбанистичких параметара и параметара ПГРа 

 
У фази Нацрта плана прецизно ће се одредити биланси планираних површина, урбанистички 
параметри на нивоу зоне и парцеле као и планирани капацитети изградње. 
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8. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 
Очекивани ефекти планирања су: 

 Повећање атрактивности подручја, амбијенталних вредности, стандарда 
становања. 

 Заокруживање просторно-функционалне и обликовне трансформације овог дела 
града. 

 Урбо-економска обнова, реконструкција и трансформација предметног подручја 
коју покреће нова изградња на овом подручју. 

 Рационалније коришћење грађевинског земљишта и 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     Р 1: 1000 
3.  ПРЕДЛОГ ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА    Р 1: 1000 
 
 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

1. Одлука о изради Плана детаљне регулације 
2. Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја плана на животну 

средину 
3. Изводи из важеће планске документације     
3.1 Извод из Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице 

локалне самоуправе – град Београд (целине I – XIX)  
3.2 Извод из Регулационог плана просторне целине Дедиње  („Службени лист града 

Београда“ бр. 1/00)  
4. Подаци о постојећој планској документацији 
5. Програмски задатак Инвеститора 

 


