
Скуп шти на гра да Бе о гра да на сед ни ци одр жа ној 28. де-
цем бра 2012. го ди не, на осно ву чла на 46. За ко на о ло кал ним 
из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 129/07, 34/10 – од лу-
ка УС и 54/11), до не ла је 

ОД ЛУ КУ
О ПРЕ СТАН КУ МАН ДА ТА ОД БОР НИ КА СКУП ШТИ НЕ 

ГРА ДА БЕ О ГРА ДА

1. Утвр ђу је се пре ста нак ман да та од бор ни ка Скуп шти-
не гра да Бе о гра да, пре ис те ка вре ме на на ко је су иза бра ни, 
због под не те пи са не остав ке, 

– Дми тра Ђу ро ви ћа, са из бор не ли сте По кре ни мо Бе о град 
– То ми слав Ни ко лић (Срп ска на пред на стран ка, Но ва Ср би ја, 
Асо ци ја ци ја ма лих и сред њих пред у зе ћа и пред у зет ни ка Ср-
би је, Де мо крат ска пар ти ја Ма ке до на ца – Де мо крат ска пар ти ја 
на Ма ке дон ци те, По крет сна га Ср би је – БК, По крет со ци ја ли-
ста, Ко а ли ци ја удру же ња из бје гли ца у Ре пу бли ци Ср би ји) и

– Ду ша на Бла го је ви ћа, са из бор не ли сте По кре ни мо Бе о-
 град – То ми слав Ни ко лић (Срп ска на пред на стран ка, Но ва
Ср би ја, Асо ци ја ци ја ма лих и сред њих пред у зе ћа и пред у зет ни-
ка Ср би је, Де мо крат ска пар ти ја Ма ке до на ца – Де мо крат ска пар-
ти ја на Ма ке дон ци те, По крет сна га Ср би је – БК, По крет со ци-
ја ли ста, Ко а ли ци ја удру же ња из бје гли ца у Ре пу бли ци Ср би ји).

2. Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на гра да Бе о гра да
Број 118-772/12-С, 28. де цем бра 2012. го ди не

Пред сед ник
Алек сан дар Ан тић, с. р.

Скуп шти на гра да Бе о гра да на сед ни ци одр жа ној 28. де-
цем бра 2012. го ди не, на осно ву чла на 46. За ко на о ло кал ним 
из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 129/07, 34/10 – од лу-
ка УС и 54/11), до не ла је 

ОД ЛУ КУ
О ПРЕ СТАН КУ МАН ДА ТА ОД БОР НИ КА СКУП ШТИ НЕ 

ГРА ДА БЕ О ГРА ДА

1. Утвр ђу је се пре ста нак ман да та од бор ни ка Скуп шти не 
гра да Бе о гра да, пре ис те ка вре ме на на ко је је иза бран, због 
под не те усме не остав ке, 

– Ми ла на Тла чин ца, са из бор не ли сте Дра ган Ђи лас из-
бор за бо љи Бе о град.

2. Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на гра да Бе о гра да
Број 118-773/12-С, 28. де цем бра 2012. го ди не

Пред сед ник
Алек сан дар Ан тић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 28. де-
цембра 2012. године, на основу члана 56. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – Од-
лука УС и 54/11) и члана 109. Пословника Скупштине града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 15/09, 14/10 
и 32/10), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУП-

ШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине града 
Београда изабраним на изборима, одржаним 6. маја 2012. 
године, и то:

– Жељку Бркићу, са изборне листе Покренимо Београд – 
Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова Србија, 
Асоцијација малих и средњих предузећа и предузетника Ср-
бије, Демократска партија Македонаца – Демократска партија 
на Македонците, Покрет снага Србије – БК, Покрет социјали-
ста, Коалиција удружења избјеглица у Републици Србији),

– Александру Ракићевићу, са изборне листе Покренимо Бео-
град – Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова Ср-
бија, Асоцијација малих и средњих предузећа и предузетника 
Србије, Демократска партија Македонаца – Демократска пар-
тија на Македонците, Покрет снага Србије – БК, Покрет соција-
листа, Коалиција удружења избјеглица у Републици Србији),

– Дејану Булајићу, са изборне листе Драган Ђилас избор 
за бољи Београд.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 02-774/12-С, 28. децембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скуп шти на гра да Бе о гра да на сед ни ци одр жа ној 28. де-
цем бра 2012. го ди не, на осно ву чла на 11. За ко на о услов ном 
от пи су ка ма та и ми ро ва њу по ре ског ду га („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 119/12), чла на 60, а у ве зи са чла ном 6. За ко на 
о  фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 62/06, 47/11 и 93/12), чла на 31. став 1. тач ка 7. Ста-
ту та гра да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 
39/08 и 6/10), до не ла је

ОД ЛУ КУ
О УСЛОВ НОМ ОТ ПИ СУ КА МА ТА И МИ РО ВА ЊУ ПО-
РЕ СКОГ ДУ ГА ПО ОСНО ВУ ОД РЕ ЂЕ НИХ ИЗ ВОР НИХ 

ЈАВ НИХ ПРИ ХО ДА ГРА ДА БЕ О ГРА ДА

Члан 1.
Овом од лу ком уре ђу ју се услов ни от пис ка ма та и ми ро-

ва ње оба ве зе пла ћа ња не пла ће них ло кал них јав них при хо да 
до спе лих за пла ћа ње за кључ но са 31. ок то бром 2012. го ди-
не, усло ви и обим от пи са об ра чу на те, а не пла ће не ка ма те на 
оба ве зе до спе ле за пла ћа ње за кључ но са 31. ок то бром 2012. 
го ди не по осно ву од ре ђе них ло кал них јав них при хо да, као 
и от пис ка ма те у дру гим слу ча је ви ма про пи са ним овом од-
лу ком за оба ве зе до спе ле за пла ћа ње за кључ но са 31. ок то-
бром 2012. го ди не.

Члан 2.
Из ра зи ко ји се ко ри сте у овој од лу ци има ју сле де ће зна-

че ње:
1) По ре ски об ве зник је фи зич ко ли це, пред у зет ник, од-

но сно прав но ли це, ко је на дан 31. ок то бра 2012. го ди не има 
до спе ле, а не пла ће не оба ве зе по осно ву ло кал них по ре за;

2) Ло кал ни по ре зи су јав ни при хо ди ко је утвр ђу је, на-
пла ћу је и кон тро ли ше Упра ва јав них при хо да гра да Бе о гра-
да на осно ву за ко на, од но сно од лу ка Скуп шти не гра да Бе о-
гра да, и то:

– по рез на имо ви ну,
– ло кал не ко му нал не так се, 
– на кна да за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта.
3) Глав ни по ре ски дуг је дуг по осно ву оба ве за до спе лих 

за пла ћа ње за кључ но са 31. ок то бром 2012. го ди не, а ко ји је 
еви ден ти ран у по ре ском ра чу но вод ству над ле жног оде ље ња 
Упра ве јав них при хо да гра да Бе о гра да на дан 31. ок то бра 
2012. го ди не;

4) Ка ма та је из нос об ра чу на те ка ма те на глав ни по ре ски 
дуг;

5) Те ку ће оба ве зе су оба ве зе по осно ву свих ло кал них 
по ре за ко је пе ри о дич но до спе ва ју за пла ћа ње у сми слу по-
ре ских про пи са и град ских од лу ка по чев од 1. ја ну а ра 2013. 
го ди не;

6) Ве ли ки по ре ски об ве зник је прав но ли це ко је је, пре-
ма про пи си ма ко ји, уре ђу ју ра чу но вод ство и ре ви зи ју, раз-
вр ста но као ве ли ко прав но ли це;

7) Ма ли по ре ски об ве зник је фи зич ко ли це, пред у зет-
ник, од но сно прав но ли це ко је ни је ве ли ки по ре ски об ве-
зник у скла ду са тач ком 6) овог чла на;

8) Над ле жни ор ган је над ле жно оде ље ње Упра ве јав них 
при хо да за под руч је град ске оп шти не, код ко је се по ре ски 
об ве зник за ду жу је оба ве за ма по осно ву ло кал них по ре за.

Члан 3.
Глав ни по ре ски дуг ко ји ни је из ми рен до да на сту па ња 

на сна гу ове од лу ке, ми ру је од 1. ја ну а ра 2013. го ди не, на на-
чин и по по ступ ку про пи са ним овом од лу ком.

Ма лом по ре ском об ве зни ку глав ни по ре ски дуг ми ру је 
до 31. де цем бра 2014. го ди не.

Ве ли ком по ре ском об ве зни ку глав ни по ре ски дуг ми ру-
је до 31. де цем бра 2013. го ди не.

По ре ски об ве зник ко ме је од ло же но пла ћа ње по ре ског 
ду га, од но сно за чи ју на пла ту је по кре нут по сту пак при нуд-
не на пла те, оства ру је пра во на ми ро ва ње глав ног по ре ског 
ду га у сми слу ста ва 1. до 3. овог чла на.

Над ле жни ор ган, по слу жбе ној ду жно сти, утвр ђу је ми-
ро ва ње глав ног по ре ског ду га у слу ча ју из ста ва 1. до 3. овог 
чла на, као и у слу ча ју ка да је, ра ди при нуд не на пла те по-
ре ског ду га, уста но вље на за бра на рас по ла га ња нов ча ним 
сред стви ма на те ку ћем ра чу ну. 

Из у зет но, пра во на ми ро ва ње глав ног по ре ског ду га 
за чи ју на пла ту је по кре нут по сту пак при нуд не на пла те, 
осим у слу ча ју ка да је ра ди при нуд не на пла те по ре ског ду-
га уста но вље на за бра на рас по ла га ња нов ча ним сред стви ма 
на те ку ћем ра чу ну, од но сно за ко ји је одо бре но од ла га ње 
пла ћа ња ду га, оства ру је се на осно ву зах те ва ко ји по ре ски 
об ве зник, у пи са ној фор ми, под но си над ле жном ор га ну. 

Члан 4.
За вре ме ми ро ва ња глав ног по ре ског ду га до ње го ве от-

пла те у це ло сти, не те че ка ма та. 
За вре ме ми ро ва ња, глав ни по ре ски дуг се ва ло ри зу је 

ин дек сом по тро шач ких це на, по чев од 1. но вем бра 2012. го-
ди не до от пла те ду га у це ло сти.

Члан 5.
По ре ски об ве зник сти че пра во на ми ро ва ње глав ног по-

ре ског ду га ако оба ве зе до спе ле за пла ћа ње, по чев од 1. но-
вем бра 2012. го ди не до 31. де цем бра 2012. го ди не, пла ти нај-
ка сни је до 31. ја ну а ра 2013. го ди не. 

По ре ски об ве зник ко јем је утвр ђе но пра во на ми ро ва ње 
по ре ског ду га, ду жан је да од 1. ја ну а ра 2013. го ди не ре дов-
но пла ћа те ку ће оба ве зе. 

Члан 6.
По ре ском об ве зни ку ко ји из вр ши упла ту глав ног по ре-

ског ду га у це ло сти, из вр ши ће се от пис ка ма те.
Ма лом по ре ском об ве зни ку ко ји ре дов но пла ћа те ку ће 

оба ве зе, от пи са ће се 50% ка ма те по ис те ку 2013. го ди не, а 
пре о ста ла ка ма та по ис те ку 2014. го ди не. 

Ве ли ком по ре ском об ве зни ку ко ји ре дов но пла ћа те ку ће 
оба ве зе от пи са ће се 50% ка ма те по ис те ку пр вог по лу го ди-
шта 2013. го ди не, а пре о ста ла ка ма та по ис те ку дру гог по-
лу го ди шта 2013. го ди не. 

От пис ка ма те, као и оба ве зе из ст. 1, 2. и 3. овог чла на, 
вр ши над ле жни ор ган по слу жбе ној ду жно сти. 

По ре ском об ве зни ку ко ји је на дан 31. ок то бра 2012. го-
ди не као не из ми ре ну оба ве зу имао са мо ка ма ту, а ко ји до 
31. ја ну а ра 2013. го ди не из ми ри по ре ске оба ве зе за но вем-
бар и де цем бар 2012. го ди не, над ле жни ор ган по слу жбе ној 
ду жно сти от пи су је ка ма ту.

Члан 7.
По ре ском об ве зни ку ко ји, у пе ри о ду ми ро ва ња глав ног 

по ре ског ду га, пре ста не да ре дов но из ми ру је те ку ће оба-
ве зе, глав ни по ре ски дуг уве ћа ва се за при па да ју ћу ка ма ту 
об ра чу на ту у скла ду са про пи сом ко ји уре ђу је по ре ски по-
сту пак и по ре ску ад ми ни стра ци ју, на пр ви дан ме се ца ко ји 
сле ди ме се цу у ко јем ни је из ми рио сво ју те ку ћу оба ве зу. 

Над по ре ским об ве зни ком ко ји, у пе ри о ду пла ћа ња 
глав ног по ре ског ду га на ра те, не из ми ри те ку ћу оба ве зу 
или ра ту, над ле жни ор ган од мах спро во ди по сту пак при-
нуд не на пла те сход но про пи су ко ји уре ђу је по ре ски по сту-
пак и по ре ску ад ми ни стра ци ју.
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Члан 8.
По ре ски об ве зни ци из чла на 6. ст. 2. и 3. ове од лу ке сти-

чу пра во на пла ћа ње глав ног по ре ског ду га на 24 ме сеч не 
ра те, без сред ста ва обез бе ђе ња, и то:

– ма ли по ре ски об ве зник, по чев од 1. ја ну а ра 2015. го ди не;
– ве ли ки по ре ски об ве зник, по чев од 1. ја ну а ра 2014. го ди не.
За вре ме пла ћа ња глав ног по ре ског ду га на ра те по ре ски 

об ве зник је ду жан да ре дов но пла ћа те ку ће оба ве зе. 

Члан 9.
Ако се глав ни по ре ски дуг из ми ри до 31. де цем бра 2014. 

го ди не, над ле жни ор ган от пи са ће ка ма ту и:
– по ре ском об ве зни ку ко ји не ма те ку ће оба ве зе;
– по ре ском об ве зни ку чи ји је глав ни по ре ски дуг на стао 

по осно ву јед но крат не по ре ске оба ве зе;
– пред у зет ни ку ко ји је бри сан из про пи са ног ре ги стра 

ко ји се во ди код над ле жног ор га на.
По ре ском об ве зни ку ко ји је на дан 31. ок то бра 2012. го-

ди не као не из ми ре ну оба ве зу имао са мо ка ма ту, а ко ји не ма 
те ку ће оба ве зе, над ле жни ор ган по слу жбе ној ду жно сти от-
пи су је ка ма ту.

Члан 10.
У пе ри о ду од 1. но вем бра 2012. го ди не до кра ја пе ри о-

да ми ро ва ња глав ног по ре ског ду га, пре ки да се за ста ре лост 
пра ва на на пла ту по ре ског ду га, а пе ри од за ко ји је утвр ђе но 
ми ро ва ње по ре ског ду га не ура чу на ва се у рок за ста ре ло сти.

За пе ри од ми ро ва ња глав ног по ре ског ду га про ду жа ва 
се рок ап со лут не за ста ре ло сти тог ду га. 

Члан 11.
На дан сту па ња на сна гу ове од лу ке, над ле жни ор ган 

пре ки да по ступ ке при нуд не на пла те.

Члан 12.
Ова од лу ка сту па на сна гу на ред ног  да на од да на об ја-

вљи ва ња у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да.”

Скуп шти на гра да Бе о гра да
Број 4-807/12-С, 28. де цем бра 2012. го ди не

Пред сед ник
Алек сан дар Ан тић, с. р.

Скуп шти на гра да Бе о гра да на сед ни ци одр жа ној 28. де-
цем бра 2012. го ди не, на осно ву чла на 35. став 7. За ко на о пла-
ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11 и 121/12) и чла на 31. Ста ту та гра да Бе о гра да 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 39/08 и 6/10), до не ла је

ПЛАН ДЕ ТАЉ НЕ РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈЕ
ДЕ ЛА ПОД РУЧ ЈА АДЕ ХУ ЈЕ (ЗО НА А)

ОП ШТИ НЕ СТА РИ ГРАД И ПА ЛИ ЛУ ЛА

I. ТЕК СТУ АЛ НИ ДЕО ПЛА НА ДЕ ТАЉ НЕ РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈЕ

А) Оп шти део

1. Об у хват пла на

1.1. Опис гра ни це и по вр ши на об у хва ће на пла ном
(гра ни ца пла на је при ка за на у свим гра фич ким при ло зи ма)
Гра ни ца пла на об у хва та део те ри то ри је КО Ста ри град и 

КО Па ли лу ла.

У об у хва ту пла на из дво је не су три це ли не: А1, А2 и А3.
Це ли не А1 и А2 про стор но су об је ди ње не и де фи ни са-

не: ре гу ла ци о ном ли ни јом ма ле во де ре ке Ду нав, гра ни-
цом ком плек са Ма ри на „Дор ћол”, ре гу ла ци јом по сто је ће 
же ле знич ке пру ге, ре гу ла ци ја ма Ули ца Жор жа Кле ман соа, 
Ду нав ске, Све то за ра Ми ле ти ћа, Ми хи зо ве, гра ни цом ком-
плек са „Да вид Па јић Да ка”, ре гу ла ци ја ма ули ца Ве ни зе ло-
со ве, По реч ке, Бу ле ва ра де спо та Сте фа на, ре гу ла ци о ном 
ли ни јом а де лом и ре гу ла ци јом Пан че вач ког мо ста, ре гу ла-
ци јом Ду нав ске ули це, ре гу ла ци јом ин фра струк тур ног ко-
ри до ра, ре гу ла ци ја ма ули ца Ме тал ци 2, Ме тал ци 1, Ду нав-
ски кеј 2 и Ду нав ски кеј 1. 

Це ли не А1 и А2 об у хва та ју по вр ши ну од 81 ha.
Це ли на А3 де фи ни са на је ре гу ла ци о ним ли ни ја ма же-

ле зни це, Пан че вач ког мо ста, Ули це ви шњич ке, ре гу ла ци-
јом пла ни ра них са о бра ћај ни ца Же ле знич ка 2 и Же ле знич ка 
1, ре гу ла ци јом ин фра струк тур ног ко ри до ра, ре гу ла ци ја ма 
пла ни ра них ко му нал них ста за К2 и К1.

Це ли на А3 об у хва та по вр ши ну од 13.4 ha.
По вр ши на об у хва ће на пла ном из но си укуп но око 94.4 ha.

1.2. По пис ка та стар ских пар це ла у окви ру гра ни це пла на
(гра фич ки при лог до ку мен та ци је пла на – „Ко пи ја пла на”, Р 1:1.000)

У окви ру гра ни це пла на на ла зе се сле де ће ка та стар ске 
пар це ле:

КО Ста ри град
Це ле к. п.: 5/8; 12/2; 14/4; 2771/3; 6/6; 6/5; 2771/4; 12/5; 

12/11; 12/3; 6/1; 5/9; 12/4; 5/3; 12/16; 5/10; 2771/2; 39/3; 2788; 
2786/1; 2786/2; 2785/1; 2784/2; 2784/1; 2784/3; 2783; 2781; 
2794; 1169/2; 1158/1; 1158/2; 1126/6; 1126/7; 1126/5; 1126/4; 
1126/1; 1126/3; 1126/2; 1118/2; 22/5; 1139/3; 1140/2; 1095; 
1141/3; 1135/2; 13/1; 16/3; 2791; 17/4; 17/2; 17/1; 17/3; 2792; 
2793; 1143/2;

Део к. п.: 12/1; 12/12; 12/6; 12/14; 15/1; 15/4; 2771/1; 13/3; 
39/1; 47; 43; 22/4; 1062; 22/12; 1169/1; 1138; 1117/2; 1114/3; 
1114/4; 1113/7; 1113/6; 1113/1; 1104/2; 1092/5; 13/2; 16/2; 
2790/2; 1113/1; 40/1.

КО Па ли лу ла
Це ле к. п: 5/2; 4/1; 29/8; 29/14; 6229; 29/9; 29/1; 29/5; 29/6; 

30/3; 30/1; 30/9; 30/8; 30/7; 30/6; 30/5; 30/4; 29/17; 29/7; 24/5; 
24/6; 24/3; 24/1; 29/2; 30/15; 4/7; 6/12; 6/13; 29/15; 29/16; 14/6; 
105; 53; 42/1; 106/1; 83; 108; 102/2; 102/1; 109/1; 109/4; 109/2; 
127/4; 127/74; 127/78; 127/45; 127/73; 127/75; 127/47; 127/71; 
127/72; 127/46; 30/17; 30/16; 127/70; 127/67; 127/65; 127/69; 
24/12; 24/11; 24/9; 24/7; 24/10; 24/8; 24/4; 127/1; 127/64; 
127/63; 162/9; 162/6; 162/12; 162/5; 162/11; 161/4; 161/9; 129/3; 
129/5; 127/9; 127/31; 127/7; 127/10; 127/38; 127/12; 12/7; 12/4; 
127/40; 12/9; 12/16; 12/11; 12/12; 12/2; 149/8; 149/2; 127/13; 
127/42; 149/3; 7/22; 7/23; 149/1; 149/5; 149/7; 155/3; 155/5; 
155/4; 149/9; 161/8; 161/7; 12/3; 129/6; 129/1; 24/2; 30/13; 
30/14; 127/44; 127/68; 158/3;

Део к. п.: 4/6; 4/5; 4/3; 4/4; 9/1; 6/4; 6/5; 6/14; 6/7; 6/6; 6/2; 
13/8; 14/1; 124; 112/2; 112/1; 127/48; 127/5; 30/12; 127/17; 
127/49; 127/66; 7/32; 13/7; 7/28; 7/34; 7/6; 13/1; 5111/6; 5111/1; 
125/1; 127/34; 127/33; 127/32; 127/8; 127/30; 127/29; 128; 129/2; 
129/4; 158/2; 154/1; 154/2; 156; 127/43; 155/6; 155/1; 155/7; 
161/1; 162/10; 162/8; 162/1; 162/13; 160/5; 160/1; 161/6; 7/35; 
7/39; 127/19; 127/11; 4/2; 5/1; 2/1; 7/21; 7/20; 7/18; 127/41.

На по ме на: У слу ча ју не у са гла ше но сти по пи са ка та стар-
ских пар це ла са гра фич ким при ло гом бр. 4 „План гра ђе-
вин ских пар це ла за јав не на ме не са пла ном спро во ђе ња” 
(Р 1:1.000) ва же по да ци са гра фич ког при ло га.
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2. Прав ни и план ски основ
(Од лу ка је са став ни део до ку мен та ци је пла на)

(Из вод из Ге не рал ног пла на Бе о гра да 2021. је са став ни део 
до ку мен та ци је пла на)

Прав ни основ за из ра ду и до но ше ње пла на са др жан је у 
од ред ба ма:

– За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11),

– Пра вил ни ка о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де 
план ских до ку ме на та („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 31/10, 
69/10 и 16/11), 

– Од лу ке о из ра ди Пла на де таљ не ре гу ла ци је де ла под-
руч ја Аде Ху је (зо на А), оп шти не Ста ри град и Па ли лу ла 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 49/09),

– За ко на о кул тур ним до бри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 71/94), итд.

План ски основ за из ра ду и до но ше ње пла на пред ста вља 
Ге не рал ни план Бе о гра да 2021 („Слу жбе ни лист гра да Бе о-
гра да”, бр. 27/03, 25/05, 34/07 и 63/09), у да љем тек сту са мо 
„ГП Бе о гра да 2021”.

Пре ма ГП Бе о гра да 2021 пред мет на ло ка ци ја се на ла зи у 
по вр ши на ма на ме ње ним за:

по вр ши не јав них на ме на: 
– јав не слу жбе, јав ни објек ти и ком плек си,
– са о бра ћај не по вр ши не,
– зе ле не по вр ши не,
– ко му нал не по вр ши не;
по вр ши не оста лих на ме на: 
– ста но ва ње и стам бе но тки во, 
– ко мер ци јал не зо не и град ски цен три,
– по вр ши не за спорт ске објек те и ком плек се.

3. По сто је ћа на ме на по вр ши на
(гра фич ки при лог бр. 1 „По сто је ћа на ме на по вр ши на” Р 1:2.500)

Пред мет на ло ка ци ја се на ла зи у за ле ђу при о ба ља Ду на-
ва и има ве о ма до бру по зи ци ју у тки ву Бе о гра да, с об зи ром 
на бли зи ну ре ке и ужег град ског цен тра. 

У об у хва ту пла на за сту пље не су сле де ће на ме не:
– са о бра ћај не по вр ши не,
– во до при вред на по вр ши на ре ке Ду нав,
– по вр ши не за ин фра струк ту ру,
– зе ле не по вр ши не,
– јав не слу жбе, јав ни објек ти и ком плек си: спе ци ја ли зо-

ва ни цен тар МУП-РС и ВУ „Ве те ри на Бе о град”,
– при вред не де лат но сти и при вред не зо не,
– ко мер ци јал не де лат но сти на под руч ју лу ке „Бе о град”,
– ко мер ци јал не зо не,
– ста но ва ње и стам бе но тки во,
– не у ре ђе не зе ле не и сло бод не по вр ши не.

Опис по сто је ћег ста ња по на ме на ма дат је у кон цеп ту 
пла на ко ји је са став ни део до ку мен та ци је пла на.

4. По ла зне осно ве
Раз лог за из ра ду пла на је ства ра ње план ских мо гућ но-

сти за ре а ли за ци ју пр ве фа зе тран сфор ма ци је ду нав ског 
при о ба ља у цен трал не функ ци је. 

Кон цепт тран сфор ма ци је и раз во ја фор ми ран је на 
осно ву сле де ћих ци ље ва:

– тран сфор ма ци ја под руч ја из пре те жно при вред не 
на ме не у цен трал не функ ци је, тј. про ши ре ње по сто је -
ће цен трал не зо не гра да на про стор у за ле ђу при о ба ља 
Ду на ва, 

– про стор на и функ ци о нал на ин те гра ци ја под руч ја у ур-
ба но тки во из град њом но ве са о бра ћај не и ин фра струк тур-
не мре же, 

– раз вој ин те гри са них на ме на град ског цен тра,
– са ни ра ње, уна пре ђе ње и за шти та жи вот не сре ди не и 

ства ра ње усло ва за по сти за ње ви со ког еко ло шког стан дар-
да но вог „град ског при о ба ља” пре ма прин ци пи ма одр жи вог 
раз во ја.

5. Пој мов ник
На ме на зе мљи шта На чин ко ри шће ња зе мљи шта од ре ђен план ским до ку мен том.
Пре те жна на ме на зе мљи шта На чин ко ри шће ња зе мљи шта за ви ше раз ли чи тих на ме на, од ко јих је јед на пре о вла ђу ју ћа.
Гра ђе вин ска пар це ла Део бло ка на ме њен за из град њу, ко ји функ ци о нал но при па да објек ту. Гра ђе вин ска пар це ла по пра ви лу има пред њу, зад њу и 

боч не гра ни це пар це ле. Из у зет но, гра ђе вин ска пар це ла, ко ја из ла зи на две на спрам не са о бра ћај не по вр ши не, има две пред ње
и две боч не гра ни це пар це ле. Гра ђе вин ска пар це ла мо ра да има при ступ на јав ну са о бра ћај ну по вр ши ну не по сред но или 
по сред но пре ко при ступ ног пу та. По ло жај пар це ле де фи ни сан је ре гу ла ци о ном ли ни јом у од но су на са о бра ћај ни це и раз-
дел ним гра ни ца ма пре ма су сед ним пар це ла ма.

Ре гу ла ци о на ли ни ја Ли ни ја ко ја раз два ја по вр ши ну од ре ђе не јав не на ме не од по вр ши на пред ви ђе них за дру ге јав не и оста ле на ме не.
Гра ђе вин ска ли ни ја Ли ни ја на, из над и ис под по вр ши не зе мље и во де до ко је је до зво ље но гра ђе ње основ ног га ба ри та објек та.
Зо на гра ђе ња Де фи ни са на гра ђе вин ском ли ни јом и ра сто ја њем објек та од зад ње и боч них гра ни ца пар це ле.
Сло бод но сто је ћи обје кат Обје кат ко ји је уда љен од боч них и зад ње гра ни це гра ђе   вин ске пар це ле.
Јед но стра но узи да ни обје кат Oбјекат ко ји је узи дан на јед ну боч ну гра ни цу гра ђе вин ске пар це ле.
Бру то раз ви је на гра ђе вин ска по вр ши на (БРГП) Збир по вр ши на и ре ду ко ва них по вр ши на свих ко ри сних ета жа објек та, ме ре них у ни воу по до ва свих де ло ва објек та – спољ не 

ме ре обод них зи до ва (са обло га ма, па ра пе ти ма и огра да ма) и утвр ђу је се ин дек сом из гра ђе но сти „И”.
Ин декс из гра ђе но сти („И”) Од нос (ко лич ник) БРГП свих обје ка та (из гра ђе них или пла ни ра них) и укуп не по вр ши не гра ђе вин ске пар це ле. 

–  Мак си мал на БРГП пла ни ра них обје ка та на пар це ли је про из вод пла ни ра ног ин дек са из гра ђе но сти и по вр ши не гра ђе вин ске 
пар це ле.

– Под зем не ко ри сне ета же ула зе у об ра чун ин дек са из гра ђе но сти 60%, а по ву че не ета же 100%. 
–  Површине подземних етажа за паркирање возила, смештај неопходне инфраструктуре и станарских остава не улазе у 

обрачун индекса изграђености.
Ин декс за у зе то сти („З”) исказан као % Од нос (ко лич ник) га ба ри та хо ри зон тал не про јек ци је свих обје ка та (из гра ђе них или пла ни ра них) и укуп не по вр ши не пар це ле.
Спрат ност („С”) Ви си на објек та из ра же на опи сом и бро јем над зем них ета жа, при че му се по друм озна ча ва као По, су те рен као Су, при зе мље 

као П, над зем не ета же бро јем ета жа, пот кро вље као Пк, а по ву че на ета жа као Пс.
Ви си на објек та Ви си на објек та је сред ње ра сто ја ње од под нож ја објек та на те ре ну до ко те сле ме на (за објек те са ко сим кро вом), од но сно до 

ко те вен ца или огра де кро ва (за објек те са рав ним кро вом). У слу ча ју да ве нац, огра да или сле ме ни су кон ти ну и ра ни, ви си на 
је ко лич ник по вр ши не вер ти кал не про јек ци је фа са де и ши ри не фа сад ног фрон та.

Пот кро вље По след ња ета жа објек та ко ја има на зи дак и ко се кров не рав ни.
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По ву че ни спрат По след ња ета жа објек та чи је фа сад не рав ни мо ра ју би ти по ву че не у од но су на фа сад не рав ни по след ње тип ске ета же ми ни-
мал но под углом од 57° (ми ни мал но за 1,5 m).

Ко та при зе мља објек та Ко та по да при зем не ета же, де фи ни са на као уда ље ње од ко те при ступ не са о бра ћај не по вр ши не.
Над град ња објек та До зи ђи ва ње по сто је ћег објек та из над по след ње ета же у га ба ри ту по сто је ћег објек та, ко ји са њим чи ни про стор ну и функ ци-

о нал ну це ли ну.
До град ња објек та До зи ђи ва ње де ла објек та по ред га ба ри та по сто је ћег објек та, ко ји са њим чи ни про стор ну и функ ци о нал ну це ли ну.
Ре кон струк ци ја објек та Из во ђе ње гра ђе вин ских ра до ва на по сто је ћем објек ту без про ме не га ба ри та и во лу ме на објек та.

Јав не слу жбе, јав ни објек ти и ком плек си – Гра ђе вин ске пар це ле од ЈС-1 до ЈС-5

Јав не слу жбе, јав ни објек ти и ком плек си Број ка та стар ске пар це ле Озна ка грађ. пар це ле

Здрав стве на ста ни ца (блок 7А2) КО Па ли лу ла
Део к. п.: 29/2. ЈС-1

Пред школ ска уста но ва (блок 5А2)
КО Па ли лу ла
Део к. п.: 29/2, 29/15. ЈС-2

Основ на шко ла (блок 6А2)
КО Па ли лу ла
Це ла к. п.: 29/16.
Део к. п.: 29/2, 24/1, 9/1, 29/15.

ЈС-3

МУП-РС (блок 12А2)
КО Па ли лу ла
Цела к. п.: 83. ЈС-4

ВУ „Ве те ри на Бе о град” (блок 2А3)
КО Па ли лу ла
Део к. п.: 127/10, 127/11. ЈС-5

Са о бра ћај не по вр ши не – Гра ђе вин ске пар це ле од Ж-1 до Ж-2 и од С-1 до С-33

Са о бра ћај не по вр ши не Број ка та стар ске пар це ле Озна ка грађ. пар це ле
Же ле зни ца (оп шти на Ста ри град)
(блокови 2А1, 3А1, 5А1, 3А2, 7А2)

КО Ста ри град
Део к. п.: 12/1, 13/2, 2783, 2794, 22/12, 39/1, 43, 47, 12/6. Ж-1

Же ле зни ца (оп шти на Па ли лу ла)
(блокови 7А2, 10А2)

КО Па ли лу ла
Це ле к. п.: 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/4, 30/16, 30/3.
Део к. п.: 30/1, 42/1, 30/13, 30/17, 127/46, 127/72, 127/70, 127/5, 127/17, 30/12.

Ж-2

Ули ца ду нав ски кеј
КО Ста ри град
Це ла к. п.: 5/8.
Део к. п.: 12/1, 12/12, 5/9.

С-1

Ули ца ду нав ски кеј 1
КО Ста ри град
Це ле к. п.: 5/3, 5/10.
Део к. п.: 12/4, 5/9, 12/12, 12/14, 12/1.

С-2

Ули ца ду нав ски кеј 2 КО Ста ри град
Део к. п.: 12/1, 13/3, 12/12. С-3

Ули ца Жор жа Кле ман соа (део) КО Ста ри град
Део к. п.: 12/1, 22/12, 13/3, 13/2, 16/2, 13/1, 163/3, 17/4. С-4а

Ули ца Жор жа Кле ман соа (део) КО Ста ри град
Део к. п.: 39/1, 39/3, 22/12, 1062. С-4б

Ули ца ме тал ци 1
КО Ста ри град
Це ла к. п.: 2791.
Део к. п.: 13/1, 16/2, 16/3, 2790/2.

С-5

Ули ца ме тал ци 2 (део) КО Па ли лу ла
Део к. п.: 2/1, 5/1, 4/2, 4/5, 5/2, 4/6, 4/3, 4/4, 4/1. С-6

Ули ца ду нав ска (део)

КО Ста ри град
Це ле к. п.: 22/5, 1126/2, 1114/4, 1113/7.
Део к. п.: 1126/3, 1126/1, 1138, 1118/2, 1117/2, 1116, 1114/3, 1113/6, 1113/1, 1104/2, 1092/5, 39/3, 1062/1, 
40/1, 22/4, 39/1.

С-7а

Ули ца ду нав ска (део) КО Ста ри град
Део к. п.: 17/2, 17/3, 2792, 2788, 16/3, 17/4, 2786/1. С-7б

Б) Пра ви ла уре ђе ња и гра ђе ња

1. Пла ни ра на на ме на по вр ши на, по де ла на це ли не 
и зо не и би ланс по вр ши на

1.1. Опис ка рак те ри стич них на ме на у окви ру пла на
(гра фич ки при лог бр. 2 „Пла ни ра на на ме на по вр ши на” Р 1:1.000)

Гра ђе вин ско зе мљи ште у окви ру гра ни це пла на по де ље но 
је на по вр ши не јав них на ме на и по вр ши не оста лих на ме на.

У пла ни ра ном ста њу по вр ши не јав них на ме на су: 
– Јав не слу жбе, јав ни објек ти и ком плек си – гра ђе вин ске 

пар це ле озна че не од ЈС-1 до ЈС-5;
– Са о бра ћај не по вр ши не – гра ђе вин ске пар це ле озна че-

не од Ж1 до Ж2 и од С-1 до С-33; 
– Јав не зе ле не по вр ши не – гра ђе вин ске пар це ле озна че-

не од ЗП-1 до ЗП-18;

– По вр ши не за ин фра струк ту ру – гра ђе вин ске пар це ле 
озна че не од И-1 до И-9;

– Во до при вред не по вр ши не (ре ка Ду нав) – гра ђе вин ска 
пар це ла ВП-1.

У пла ни ра ном ста њу по вр ши не оста лих на ме на су: 
– Ста но ва ње и стам бе но тки во (зо на „С”, тј. под зо не С1 

и С2).
– Ко мер ци јал не зо не и град ски цен три (зо на „К”, тј. под-

зо не К1 – К6).

1.2. По пис ка та стар ских пар це ла за јав не на ме не
(гра фич ки при лог бр. 4 „План гра ђе вин ских пар це ла за јав не на ме не 

са пла ном спро во ђе ња” Р 1:1.000)

У окви ру гра ни це пла на сле де ће ка та стар ске пар це ле се 
из два ја ју за по вр ши не јав них на ме на:
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Са о бра ћај не по вр ши не Број ка та стар ске пар це ле Озна ка грађ. пар це ле

Ули ца ду нав ска (део) 

КО Па ли лу ла
Це ла к. п.: 6/12, 6/13.
Део к. п.: 14/1, 13/8, 6/2, 6/6, 6/7, 6/14, 6/5, 6/4, 4/4, 5/2, 4/1, 29/8, 29/7, 29/17, 29/2, 29/15, 127/1, 127/64, 
127/66, 127/63, 9/1.

С-7в

Ули ца ду нав ска (део)
КО Па ли лу ла
Це ла к. п.: 14/6.
Део к. п.: 14/1, 127/64, 127/63, 127/65, 127/1, 9/1.

С-7г

Ули ца ду нав ска (део) КО Па ли лу ла
Део к. п.: 127/66, 9/1, 14/1. С-7д

Рам па 1 КО Па ли лу ла
Део к. п.: 7/32, 14/1. С-8 

Ули ца Све то за ра Ми ле ти ћа КО Ста ри град
Део к. п.: 1138, 22/5, 1118/2. С-9

Про тив по жар ни пут КО Ста ри град
Део к. п.: 1126/1, 1126/6, 1126/7, 1158/2, 1126/3. С-10

Ули ца Ми хи зо ва (део)
КО Ста ри град
Це ле к. п.: 1139/3, 1140/2, 1141/3, 1143/2, 1095, 1135/2.
Део к. п.: 1126/1, 1158/2.

С-11

Ули ца кне жо пољ ска (део) КО Ста ри град
Део к. п.: 17/3, 2792, 2788, 2793, 17/2, 17/4, 2786/1, 2785/1, 2784/1, 22/12. С-12а

Ули ца кне жо пољ ска (део) КО Ста ри град
Део к. п.: 1169/2, 2794, 22/12. С-12б

Ули ца Ви ли не во де (део) КО Ста ри град
Део к. п.: 2785/1, 2786/1, 2786/2, 2792. С-13а

Ули ца Ви ли не во де (део) КО Па ли лу ла
Део к. п.: 29/5, 29/1. С-13б

Ули ца Цви ји ће ва 1 (део) КО Па ли лу ла
Део к. п.: 29/8, 29/14, 29/9, 29/1, 29/5, 29/6, 29/7, 29/17, 29/2, 30/15, 30/1, 9/1. С-14а

Ули ца Цви ји ће ва 1 (део) КО Ста ри град
Део к. п.: 2784/2. С-14б

Ули ца Ви ли не во де 1 (део) КО Па ли лу ла
Део к. п.: 29/2, 30/15, 24/5, 24/6, 24/3. С-15а

Ули ца Ви ли не во де 1 (део)
КО Па ли лу ла
Целe к. п.: 24/11, 24/12.
Део к. п.: 24/7, 24/9, 24/2, 30/13, 30/14, 127/68, 127/69, 127/1.

С-15б

Ули ца Ви ли не во де 2 КО Па ли лу ла
Део к. п.: 29/2, 9/1, 29/15. С-16

Ули ца ми тро по ли та Пе тра (део) КО Па ли лу ла
Део к. п.: 24/7, 24/4, 24/2, 127/1, 9/1, 24/10, 24/9. С-17а

Ули ца ми тро по ли та Пе тра (део) КО Па ли лу ла
Део к. п.: 42/1, 109/2, 124, 112/1, 125/1, 109/4, 112/2. С-17б

Ули ца Ви ли не во де 3 КО Па ли лу ла
Део к. п.: 127/1. С-18

Рам па 1 КО Па ли лу ла
Део к. п.: 30/14, 127/68, 127/67, 127/66. С-19

Га ра жа КО Па ли лу ла
Део к. п.: 127/1. С-20

Ули ца Ве ни зе ло со ва КО Ста ри град
Део к. п.: 1169/1. С-21

Ули ца По ен ка ре о ва (део)
КО Ста ри град
Це ла к. п.: 2781.
Део к. п.: 2783, 2794, 1169/2, 1169/1.

С-22а

Ули ца По ен ка ре о ва (део) КО Па ли лу ла
Део к. п.: 30/1, 42/1, 102/1, 53, 105. С-22б

Ули ца По ен ка ре о ва (део)
КО Па ли лу ла
Целe к. п.: 127/73, 127/75, 127/78, 127/74.
Део к. п.: 42/1, 112/1, 30/1, 127/4, 127/45, 127/46, 127/72, 127/71, 127/49, 127/47, 127/48.

С-22в

Ули ца по реч ка КО Па ли лу ла
Део к. п.: 105, 106/1, 53. С-23

Ули ца Ва тро сла ва Ли син ског КО Па ли лу ла
Део к. п.: 106/1, 53. С-24

Ули ца Јо ва на Ава ку мо ви ћа КО Па ли лу ла
Део к. п.: 108. С-25

Бу ле вар де спо та Сте фа на КО Па ли лу ла
Део к. п.: 125/1. С-26

Ули ца же ле знич ка 1
КО Па ли лу ла
Це ле к. п.: 12/9, 12/16, 12/11, 12/12, 7/23, 7/22.
Део к. п.: 161/1, 161/4, 161/9, 160/1, 161/6, 7/35, 149/1, 149/2, 12/2, 127/13, 127/40, 12/7, 127/11, 127/12.

С-27

Ули ца же ле знич ка 2 КО Па ли лу ла
Део к. п.: 161/9, 161/4, 160/1, 7/35. С-28

Ули ца Ву ка Вр че ви ћа
КО Па ли лу ла
Део к. п.: 155/7, 155/4, 155/5, 155/1, 155/6, 155/3, 127/43, 149/5, 127/42, 154/2, 154/1, 158/2, 158/3, 129/5, 
127/41, 129/1, 129/6, 127/12, 127/11.

С-29

Ули ца Ву ка Вр че ви ћа 1 КО Па ли лу ла
Део к. п.: 127/8, 127/31, 127/10, 127/11, 127/32, 127/7. С-30
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Са о бра ћај не по вр ши не Број ка та стар ске пар це ле Озна ка грађ. пар це ле

Ко му нал на ста за К1
КО Па ли лу ла
Це ле к. п.: 127/38, 12/4. 
Део к. п.: 12/7, 127/40, 127/13, 127/11.

С-31

Ко му нал на ста за К2 КО Па ли лу ла
Део к. п.: 7/18, 7/20, 7/35, 7/32, 7/21. С-32

Ко му нал на ста за К3 КО Па ли лу ла
Део к. п.: 127/12, 129/6, 12/3, 129/1, 127/13, 127/42, 149/2. С-33

* ПП – по сто је ће ка та стар ске пар це ле Пан че вач ког мо ста: КО Па ли лу ла део к. п.: 7/32, 14/1, 9/1, 30/12.

Јав не зе ле не по вр ши не – Гра ђе вин ске пар це ле од ЗП-1 до ЗП-18
Јав не зе ле не по вр ши не

број блока/тип Број ка та стар ске пар це ле Озна ка грађ. парцеле

За штит но зе ле ни ло у при о ба љу (блок 1А1)
КО Ста ри град
Це ла к. п.: 6/6, 6/5, 2771/4. 
Део к. п.: 12/5, 15/4, 15/1.

ЗП-1

За штит но зе ле ни ло (блок 2А1)
КО Ста ри град
Це ла к. п.: 12/16.
Део к. п.: 12/12, 12/1.

ЗП-2

Сквер (блок 3А1)
КО Ста ри град
Део к. п.: 12/1, 13/3. ЗП-3

Парк (блок 5А1)
КО Ста ри град
Це ла к. п.: 17/1.
Део к. п.: 16/3, 17/4, 17/3, 2792, 13/2.

ЗП-4

За штит но зе ле ни ло (блок 7А2)
КО Ста ри град
Део к. п.: 2784/1, 2783, 22/12, 17/3. ЗП-5а

За штит но зе ле ни ло (блок 7А2)
КО Ста ри град
Део к. п.: 2794, 2783, 22/12. ЗП-5б

Сквер (блок 7А2) – део КО Ста ри град
Део к. п.: 2784/2. ЗП-6а

Сквер (блок 7А2) – део КО Па ли лу ла
Део к. п.: 29/6. ЗП-6б

Сквер (блок 7А2) – део КО Ста ри град
Део к. п.: 2784/3. ЗП-6в

За штит но зе ле ни ло (блок 9А2)
КО Па ли лу ла
Део к. п.: 127/66, 127/67, 127/65. ЗП-7

За штит но зе ле ни ло (блок 9А2)
КО Па ли лу ла
Део к. п.: 127/69, 127/68. ЗП-8

За штит но зе ле ни ло (блок 10А2)
КО Па ли лу ла
Целa к. п.: 127/44.
Део к. п.: 24/7, 30/13, 30/14, 127/68, 127/67, 127/66, 9/1.

ЗП-9

За штит но зе ле ни ло (блок 10А2)
КО Па ли лу ла
Део к. п.: 127/49, 127/17, 127/47, 127/71, 127/72, 127/70, 127/5, 127/46, 127/45, 127/4. ЗП-10

За штит но зе ле ни ло (блок 14А2)
КО Па ли лу ла
Део к. п.: 42/1, 127/48, 112/1, 127/47. ЗП-11

За штит но зе ле ни ло (блок 13А2)
КО Па ли лу ла
Део к. п.: 109/2, 109/4, 124, 42/1. ЗП-12

За штит но зе ле ни ло (блок 14А2)
КО Па ли лу ла
Део к. п.: 112/1, 124, 109/2, 42/1. ЗП-13

За штит но зе ле ни ло (блок 14А2)
КО Па ли лу ла
Део к. п.: 112/2, 127/37, 127/48, 125/1. ЗП-14

За штит но зе ле ни ло (блок 1А3)
КО Па ли лу ла
Део к. п.: 127/33, 127/32, 127/34, 125/1. ЗП-15

За штит но зе ле ни ло (блок 3А3)
КО Па ли лу ла
Део к. п.: 154/2, 156, 127/43, 155/6, 155/1. ЗП-16

За штит но зе ле ни ло (блок 5А3)
КО Па ли лу ла
Це ле к. п.: 161/8, 161/7.
Део к. п.: 161/1, 149/9, 149/1.

ЗП-17

За штит но зе ле ни ло (блок 6А3)
КО Па ли лу ла
Це ле к. п.: 162/9, 162/12, 162/6, 162/5, 162/11.
Део к. п.: 162/7, 162/8, 162/10, 162/13, 160/5, 160/1, 161/9, 161/4, 161/1.

ЗП-18

По вр ши не за ин фра струк ту ру – Гра ђе вин ске пар це ле од И-1 до И-9
По вр ши не за ин фра струк ту ру Број ка та стар ске пар це ле Озна ка грађ. пар це ле

То пла на „Ду нав” (блок 1А1)
КО Ста ри град
Це ла к. п.: 6/1, 2771/2, 12/3.
Део к. п.: 12/11, 12/4.

И-1

КЦС „Дор ћол” (блок 2А1)
КО Ста ри град
Део к. п.: 12/1, 12/12. И-2

ТС 35/10kV „Ви ли не во де“
ТС 110/10kV „Ада Хуја” (блок 4А2)

КО Ста ри град
Део к. п.: 2793, 2792, 2785/1, 2786/1, 2788. И-3

МРС „Ду га“/ МРС „Ада Ху ја 3” (блок 7А2)
КО Па ли лу ла
Део к. п.: 29/2. И-4

КЦС „При ста ни ште“ (блок 9А2)
КО Па ли лу ла
Део к. п.: 127/65. И-5
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По вр ши не за ин фра струк ту ру Број ка та стар ске пар це ле Озна ка грађ. пар це ле

По вр ши на за за шти ту ин фр. во до ва КО Па ли лу ла
Део к. п.: 14/1, 7,28, 13/7, 7/34, 13/1, 7/6, 5111/6, 5111/1. И-6

РП 35/10kV „Ка ра бур ма” (блок 1А3)
КО Па ли лу ла
Део к. п.: 127/7, 127/31, 127/8, 127/11. И-7

МРС „Ада Ху ја 4” (блок 5А3)
КО Па ли лу ла
Део к. п.: 161/1. И-8

По вр ши на за за шти ту ин фр. во до ва (део) КО Па ли лу ла
Део к. п.: 7/35, 7/39, 161/6, И-9а

По вр ши на за за шти ту ин фр. во до ва (део) КО Па ли лу ла
Део к. п.: 7/32, 7/35, И-9б

Во до при вред на по вр ши на – Гра ђе вин ска пар це ла ВП-1
Во до при вред на по вр ши на Број ка та стар ске пар це ле Озна ка грађ. пар це ле

Ре ка Ду нав
КО Ста ри град
Це ла к. п.: 2771/3
Део к. п.: 2771/1

ВП-1

На по ме на: У слу ча ју не у са гла ше но сти по пи са ка та стар-
ских пар це ла са гра фич ким при ло гом бр. 4 „План гра ђе-
вин ских пар це ла за јав не на ме не са пла ном спро во ђе ња” (Р 
1:1.000), ва же по да ци са гра фич ког при ло га.

1.3. Ка рак те ри стич не це ли не и бло ко ви
Под руч је пла на по де ље но је на три про стор но-функ ци-

о нал не це ли не: А1, А2 и А3 (опи са но у по гла вљу 1.1. Опис 
гра ни це и по вр ши на об у хва ће на пла ном), од но сно 25 бло-
ко ва. Бло ко ви су по но мен кла ту ри овог пла на озна че ни од 1 
до n за сва ку це ли ну:

– 1А1 – 5А1 у це ли ни А1,
– 1А2 – 14А2 у це ли ни А2,
– 1А3 – 6А3 у це ли ни А3.

1.4. Табела биланса површина
На ме на по вр ши на По сто је ће ста ње 

(ha) 
(ори јен та ци о но)

(%) Укуп но 
пла ни ра но 
ста ње (ha) 

(ори јен та ци о но)

(%)

по вр ши не јав них на ме на
Са о бра ћај не по вр ши не 23,45 25 29,88 32
Во до при вред на по вр ши на ре ке 
Ду нав

0,33 0 0,33 0

По вр ши не за ин фра струк ту ру 6,67 7 7,95 8
Зе ле не по вр ши не 0,52 0 7,55 8
Јав не слу жбе, јав ни објек ти и 
ком плек си

1,51 2 4,54 5

укуп но 1 32,48 34 50,25 53
по вр ши не оста лих на ме на
При вред не де лат но сти 35,72 38
Ко мер ци јал не зо не и град ски 
цен три

23,38 25 35,75 38

Ста но ва ње и стам бе но тки во 1,62 2 8,40 9
Не у ре ђе не зе ле не и сло бод не 
по вр ши не

1,2 1

укуп но 2 61,92 66 44,15 47
укуп но 1+2 94,4 100 94,4 100

2. По вр ши не јав них на ме на

2.1. Јав не са о бра ћај не по вр ши не
(гра фич ки при лог бр. 3 „Ре гу ла ци о но-ни ве ла ци о ни план за гра ђе ње 

обје ка та и са о бра ћај них по вр ши на са ана ли тич ко-ге о дет ским 
еле мен ти ма за обе ле жа ва ње” Р 1:1.000)

2.1.1. Ур ба ни стич ки усло ви за са о бра ћај не по вр ши не 
и објек те

Кон цепт улич не мре же за сни ва се на ГП Бе о гра да 2021. 
го ди не, пре ма ко ме кич му улич не мре же овог под руч ја 
пред ста вља ју ули це Ду нав ска и Но ва Ду нав ска. 

Пре ма функ ци о нал но ран ги ра ној улич ној мре жи гра да:
– Но ва ду нав ска ули ца има ранг ули це I ре да,
– Ду нав ска ули ца има ранг ули це I ре да,
– Жор жа Кле ман соа (Фран цу ска) има ранг ули це I ре да,
– Ве ни зе ло со ва (Ђу ре Ђа ко ви ћа) има ранг ули це II ре да,
– Бу ле вар де спо та Сте фа на (29. но вем бра) има ранг ма-

ги стра ле,
– Ви шњич ка ули ца има ранг ма ги стра ле,
– По ен ка ре о ва (Ђу ре Ђа ко ви ћа) има ранг ули це I ре да,
– Ули ца Јо ва на Ава ку мо ви ћа има ранг ули це II ре да,
– Кне жо пољ ска ули ца има ранг ули це II ре да.
Све оста ле са о бра ћај ни це део су се кун дар не улич не 

мре же. 
У окви ру гра ни це пла на пла ни ра не су сле де ће но ве ули-

це: Ду нав ска, про ду же так Ули це Ми тро по ли та Пе тра, ули-
це Ви ли не во де 1, 2 и 3, Ду нав ски кеј 2, ве зна рам па са Пан-
че вач ког мо ста – Рам па 1, Же ле знич ка 1, део Же ле знич ке 2, 
Ву ка Вр че ви ћа, Ву ка Вр че ви ћа 1. 

За ре кон струк ци ју у сми слу про ши ре ња и де ли мич них 
про ме на си ту а ци о ног и ни ве ла ци о ног по ло жа ја пла ни ра не 
су сле де ће ули це: Ве ни зе ло со ва, Све то за ра Ми ле ти ћа, Ми-
хи зо ва, По ен ка ре о ва, Јо ва на Ава ку мо ви ћа, Цви ји ће ва 1, 
Ме тал ци 1, Ме тал ци 2, Жор жа Кле ман соа, Ду нав ски кеј и 
Ду нав ски кеј 1.

Гра ни цом пла на об у хва ће не су и сле де ће ули це ко је 
оста ју као у по сто је ћем ста њу: Кне жо пољ ска, Ва тро сла ва 
Ли син ског и По реч ка.

Све на ве де не са о бра ћај ни це при ка за не су на од го ва-
ра ју ћим гра фич ким при ло зи ма и де фи ни са не су: ана ли-
тич ко-ге о дет ским еле мен ти ма, по преч ним про фи ли ма, и 
по ду жним про фи ли ма (но ве са о бра ћај ни це и оне ко је се 
ни ве ла ци о но ре кон стру и шу).

Ули ца ду нав ска па ни ра на је са три тра ке по сме ру во-
жње и де фи ни са на је на осно ву Идеј ног про јек та са о бра ћај-
них по вр ши на Ули це ду нав ске („ИМ Про јект”). Об у хва ће-
на је де о ни ца од рас кр сни це са Ули цом Жор жа Кле ман соа 
до Пан че вач ког мо ста. На по чет ку ове де о ни це Ду нав ска 
ули ца про ла зи ис под по сто је ће же ле знич ке пру ге Бе о град 
Цен тар – Пан че во Ва рош – Вр шац – Др жав на гра ни ца. Од 
Пан че вач ког мо ста па пре ма Ада Ху ји на Ду нав ску ули цу 
на ста вља се Но ва Ду нав ска ко ја је об у хва ће на Пла ном де-
таљ не ре гу ла ци је са о бра ћај ни це Но ва Ду нав ска од Пан-
че вач ког мо ста до пу та за Аду Ху ју, град ска оп шти на Па-
ли лу ла (Од лу ка о из ра ди ПДР – „Слу жбе ни лист гра да 
Бе о гра да”, број 24/10). 

Ули ца Жор жа Кле ман соа пла ни ра на је са две тра ке по 
сме ру во жње и она по ве зу је пред мет ни про стор са ши ром 
са о бра ћај ном мре жом, од но сно цен тром гра да. Ова са о бра-
ћај ни ца та ко ђе про ла зи де ни ве ли са но ис под по ме ну те же-
ле знич ке пру ге.

Ули ца Ми тро по ли та Пе тра пла ни ра на је са две тра ке 
по сме ру во жње и она по ве зу је Бу ле вар де спо та Сте фа на са 
Ули цом Ду нав ском де ни ве ли са но, пре ко же ле знич ких ко-
ло се ка, Ули це Ви ли не во де 1 и пре ко ре кон стру и са не Ули це 
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По ен ка ре о ве, ка ко је то при ка за но у од го ва ра ју ћим гра фич-
ким при ло зи ма.

Пла ни ра но је по ве зи ва ње це ли не А2 са Пан че вач ким 
мо стом из град њом Рам пе 1 ко ја са о бра ћај из сме ра Пан че ва 
по ве зу је са Ули цом Ви ли не во де 1 пре ко кру жног то ка. Рам-
па 1 пла ни ра се са јед ном тра ком по сме ру во жње. 

У зо ни „Ду нав ста ни це” пла ни ра се ре кон струк ци ја кру-
жног то ка пре ма ва же ћим про пи си ма и стан дар ди ма.

Пла ни ра на је са о бра ћај на ве за Ули ца Жор жа Кле ман соа 
и Ме тал ци 1 са Ули цом ду нав ски кеј (Ули ца ду нав ски кеј 2). 
Ова ули ца пре ла зи пре ко по сто је ћег ма тич ног и при ступ-
ног ин ду стриј ског ко ло се ка за оп слу жи ва ње лу ке „Бе о град” 
у скла ду са усло ви ма АД „Же ле зни це Ср би је”. Пла ни ра не 
пре ла зе у ни воу обез бе ди ти од го ва ра ју ћом сиг на ли за ци јом. 

По вр ши не гра ђе вин ске пар це ле ко је су не по сред но уз 
са о бра ћај ни це нео п ход но је ни ве ла ци о но при ла го ди ти ни-
ве ла ци ји пла ни ра них са о бра ћај ни ца.

Од вод ња ва ње са о бра ћај них по вр ши на пла ни ра но је си-
сте мом за тво ре не ки шне ка на ли за ци је. 

Ко ло во зну кон струк ци ју Ули це ду нав ске и ули ца ко ји-
ма ће се кре та ти во зи ла ЈГП-а, пред ви де ти од ас фалт бе-
то на за те шко са о бра ћај но оп те ре ће ње. Све оста ле ко ло-
во зне по вр ши не пред ви де ти за сред ње те шко са о бра ћај но 
оп те ре ће ње. 

Пар кинг по вр ши не у улич ним про фи ли ма пред ви де ти 
са за сто ром од ас фалт бе то на или пре фа бри ко ва них и бе-
тон–тра ва еле ме на та. У окви ру пар кинг по вр ши на пла ни ра 
се озе ле ња ва ње као и укла па ње по сто је ћих ста ба ла у но ве 
пар кинг по вр ши не у ме ри у ко јој је то мо гу ће. Пар кинг ме-
ста из ме ђу ста ба ла, про јек то ва ти та ко да су на нај у жем де лу 
пар кинг ме ста за до во ље ни усло ви за ши ри ну пар кинг ме ста 
пре ма про пи са ним нор ма ти ви ма. 

За по ве зи ва ње при о ба ља Ду на ва са бло ко ви ма у за ле-
ђу (пре ко же ле знич ких ко ло се ка) пла ни ра ју се пе шач ке 
па са ре ле чи ја је ори јен та ци о на по зи ци ја да та на од го ва-
ра ју ћим гра фич ким при ло зи ма. Си ту а ци но и ни ве ла ци о-
но ре ше ње пе шач ких па са ре ла нео п ход но је ускла ди ти са 
усло ви ма АД „Же ле зни це Ср би је” у фа зи из ра де тех нич ке 
до ку мен та ци је.

Би ци кли стич ки са о бра ћај 
Пре ма ГП Бе о гра да 2021. го ди не, пла ни ра на је би ци кли-

 стич ка ста за дуж ули ца Ве ни зе ло со ве и По ен ка ре о ве (Ђу-
ре Ђа ко ви ћа). Овим пла ном је у ули ца ма у ко ји ма су пла-
ни ра ни би ци кли стич ки ко ри до ри ре зер ви сан про стор за 
из град њу дво смер них или јед но смер них би ци кли стич ких 
ста за.

Пла ни ра не су две тра се би ци кли стич ког са о бра ћа ја:
– кроз ули це: Ве ни зе ло со ву, По ен ка ре о ву, Јо ва на Ава ку-

мо ви ћа, Бу ле вар де спо та Сте фа на,
– кроз пла ни ра ну Ули цу ду нав ска, пре ко ко је ко ри дор 

да ље из ла зи на оба лу Ду на ва,
ка ко је то при ка за но у од го ва ра ју ћим гра фич ким при ло зи ма.

Же ле знич ки са о бра ћај
Пре ма раз вој ним пла но ви ма ГП Бе о гра да 2021 и АД 

„Же ле зни це Ср би је” за пред мет ни про стор ва же сле де ћи 
усло ви ор га ни за ци је же ле знич ког са о бра ћа ја:

– мо дер ни за ци ја и ре кон струк ци ја же ле знич ке пру ге Бе-
о град Цен тар – Пан че во Ва рош – Вр шац – Др жав на гра ни-
ца са из град њом дру гог ко ло се ка од ста ни це „Бе о град Цен-
тар” до же ле знич ке ста ни це „Пан че во Глав на”,

– уз Ви шњич ку ули цу пред ви ђе на је из град ња же ле-
знич ке ста ни це „Ка ра бур ма” са при па да ју ћом ин фра-
струк ту ром,

– за вр ше так из град ње ле вог и де сног ко ло се ка од пру ге 
Бе о град Цен тар – Пан че во Ва рош – Вр шац – Др жав на гра-
ни ца до но ве же ле знич ке ста ни це „Ка ра бур ма”,

– из град ња ко ло сеч не ве зе из ме ђу же ле знич ке ста ни-
це „Бе о град Ду нав” и пла ни ра не ста ни це „Ка ра бур ма”, као 
и из град ња но вог ин ду стриј ског ко ло се ка ко јим ће се лу ка 
„Бе о град” по ве за ти са пла ни ра ном ста ни цом „Ка ра бур ма”,

– до из град ње но ве оби ла зне пру ге Бе ли По ток – Вин-
ча – Пан че во, по сто је ћа пру га Топ чи дер – Бло ка Са ва оба ла 
– ме сто пре ла за – Бе о град Ду нав – рас пут ни ца Пан че вач ки 
мост, у зо ни ко ја ди рект но или ин ди рект но до ди ру је об у-
хва ће но под руч је, за др жа ва се у пу ном пру жном про фи лу.

У да љем спро во ђе њу пла на, за по сто је ће и пла ни ра не 
же ле знич ке објек те и ин фра струк ту ру као и за ре а ли за ци ју 
пла ни ра них на ме на, по што ва ти уло ве АД „Же ле зни це Ср-
би је” (по себ ни и оп шти усло ви).*

На гра фич ким при ло зи ма при ка за ни су по сто је ћи ко-
ло се ци ко ји се за др жа ва ју као и пла ни ра ни же ле знич ки 
ко ло се ци. По ред же ле знич ких ко ло се ка на ве де них пру га 
при ка за ни су и пла ни ра ни луч ки ко ло се ци пре у зе ти из ГП 
Бе о гра да 2021, ПГР гра ђе вин ског под руч ја се ди шта је ди-
ни це ло кал не са мо у пра ве – град Бе о град, Од лу ка о из ра ди 
Пла но ва („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 57/09), тј. 
из Сту ди је „Кон цепт ор га ни за ци је же ле знич ког тран спор та 
са идеј ним ре ше њем же ле знич ке ин фра струк ту ре у усло ви-
ма про стор не кон цен тра ци је лу ке „Бе о град” (Са о бра ћај ни 
ин сти тут ЦИП, д.о.о., јун 2010. го ди не).

2.1.2. Јав ни град ски пре воз пут ни ка
Кон цепт раз во ја ЈГС-а, у окви ру пред мет ног пла на, за-

сни ва се на пла ну раз во ја јав ног са о бра ћа ја пре ма ГП Бе о-
гра да 2021, раз вој ним пла но ви ма Ди рек ци је за јав ни пре воз 
као и на ускла ђи ва њу са пла ни ра ним на ме на ма и са о бра ћај-
ним ре ше њем овог пла на.

За оп слу жи ва ње об у хва ће ног про сто ра си сте мом ЈГС-а, 
пла ни ра се:

– ка ко се пла ном уки да Ули ца Кла нич ки кеј, тра су ли ни-
је бр. 44 по треб но је из ме ни ти и пла ни ра ти је ули ца ма Ду-
нав ска и Но ва ду нав ска, 

– пла ни ра се за др жа ва ње тер ми ну са „Пан че вач ки мост/
Же ле знич ка ста ни ца” у По ен ка ре о вој ули ци,

– пла ни ра но је ста ја ли ште за во зи ла ЈГП-а у Ули ци Јо ва-
на Ава ку мо ви ћа, у сме ру ка Бу ле ва ру де спо та Сте фа на, 

– за др жа ва се ста ја ли ште за во зи ла ЈГП-а у По ен ка ре о-
вој ули ци (у сме ру ка тер ми ну су „Пан че вач ки мост/Же ле-
знич ка ста ни ца”),

– пла ни ра се по себ но ста ја ли ште за во зи ла ЈКП „Ауто-
тран спорт – Пан че во”, у бли зи ни по сто је ћег тер ми ну са 
„Пан че вач ки мост/Же ле знич ка ста ни ца” у По ен ка ре о вој 
ули ци,

– пла ни ра се за др жа ва ње свих ста ја ли шта ли ни је бр. 37 
ЈГП-а (за ко је ни је нео п ход но фор ми ра ње ни ше), 
као што је при ка за но на од го ва ра ју ћим гра фич ким при-
ло зи ма. 

У скла ду са пла но ви ма раз во ја Ди рек ци је за јав ни пре-
воз и по тре ба ма бу ду ћих ко ри сни ка, мо же се пла ни ра ти и 
уво ђе ње но ве ауто бу ске ли ни је у це ли ни А3.

2.1.3. Пар ки ра ње
За пла ни ра не са др жа је обез бе ди ти по тре бан број пар-

кинг ме ста на осно ву нор ма ти ва:
– ста но ва ње: 1,1 ПМ по ста ну,
– тр го ви на: 1 ПМ на 66 m² БРГП,
– по сло ва ње: 1 ПМ на 80 m² БРГП,
– хо тел: 1 ПМ/2–10 кре ве та у за ви сно сти од ка те го ри је,
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– тр жни цен три: 1 ПМ/50 m² НГП,
– уго сти тељ ство: 1 ПМ на два сто ла са по че ти ри сто ли це,
– при мар на здрав стве на за шти та: 1 ПМ/4–5 за по сле на,
– спорт ско ре кре а тив ни цен три: 1 ПМ на 50 m² БРГП,
– пи ја це: 1 ПМ/1 те згу + 1 ПМ на 1,5 ло ка ла,
– пред школ ске уста но ве: 1 ПМ/1 гру пу,
– основ не шко ле: на пар це ли за 10% за по сле них.
По тре бан број пар кинг ме ста обез бе ди ти на при па да ју-

ћој пар це ли, осим за пред школ ске уста но ве, где је пар ки ра-
ње ре ше но у ре гу ла ци ји ули це.

У ре гу ла ци ји јав них са о бра ћај ни ца (Ду нав ски кеј 1, 
Ме тал ци 2, Ви ли не во де 1, По ен ка ре о ва, По реч ка, Ва тро-
сла ва Ли син ског, Јо ва на Ава ку мо ви ћа, Ву ка Вр че ви ћа) 
пла ни ра не су пар кинг по вр ши не на ме ње не за објек те јав-
не на ме не и за по се ти о це пла ни ра них са др жа ја у зо на ма С 
и К та ко да не ула зе у про ра чун по треб ног бро ја пар кинг 
ме ста за ове зо не.

Га ра жа
У скла ду са кон цеп том раз ме шта ја јав них га ра жа на те-

ри то ри ји гра да пре ма Пла ну ге не рал не ре гу ла ци је мре же 
јав них га ра жа („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 19/11), 
у об у хва ту овог пла на пред ви ђе на је над зем на јав на га ра жа 
(гра ђе вин ска пар це ла С-20). Јав ну га ра жу гра ди ти у скла ду 
са ва же ћим нор ма ти ви ма и стан дар ди ма про пи са ним за ту 
вр сту обје ка та.

За гра ђе вин ску пар це лу С-20 ва же сле де ћи ур ба ни стич-
ки по ка за те љи:
Гра ђе вин ска пар це ла С-20
По вр ши на ком плек са 4.900 m²
Kапацит ет 500 пм
При ступ из Ду нав ске ули це по прин ци пу 

улив/из лив
Мак си мал ни ин декс за у зе то сти „З“ 90%
Мак си мал ни ин декс из гра ђе но сти „И“ 2.7
Мак си мал на спрат ност П+2 (три ни воа га ра же)

2.1.4. Усло ви за не сме та но кре та ње ин ва лид них ли ца
У то ку да љег спро во ђе ња пла на, омо гу ћи ти не сме та но 

хо ри зон тал но и вер ти кал но кре та ње ин ва лид них ли ца у 
скла ду са Пра вил ни ком о усло ви ма за пла ни ра ње и про јек-
то ва ње обје ка та у ве зи са не сме та ним кре та њем де це, ста-
рих, хен ди ке пи ра них и ин ва лид них ли ца („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 18/97).

При ли ком уре ђе ња свих са о бра ћај них по вр ши на и пе-
шач ких ста за, при ме ном од го ва ра ју ћих тех нич ких ре ше ња, 
олак ша ти кре та ње и ори јен та ци ју хен ди ке пи ра ним ли ци ма, 
као и осо ба ма ко је ни су са мо стал не у кре та њу (де ца, ста ре, 
бо ле сне осо бе, и сл.).

* Се кре та ри јат за са о бра ћај, IV-05 бр. 344.4-21/2011 од 1. ју ла 2011.
*  Се кре та ри јат за са о бра ћај – Ди рек ци ја за јав ни пре воз IV-08 бр. 346.5-747/11 

од 6. ју на 2011.
* Бе о град пут, бр. V 19102-1/2011 од 6. ју на 2011.
*  АД „Же ле зни це Ср би је”, бр. 13/11-1001 од 22. ју на 2011. и 13/12-57 од 9. фе бру а ра 

2012.

2.1.5. Пра ви ла за ева ку а ци ју от па да
За ева ку а ци ју ко му нал ног от па да из пла ни ра них обје ка-

та на пред мет ном про сто ру, нео п ход но је на ба ви ти су до ве-
-кон теј не ре за пре ми не 1.100 l и ди мен зи ја 1,37 x 1,20 x 1,45 m, 
чи ји ће се по тре бан број од ре ди ти по мо ћу нор ма ти ва: је дан 
кон теј нер на 800 m² ко ри сне по вр ши не про сто ра. Кон теј не-
ри мо ра ју би ти сме ште ни на из бе то ни ра ним пла то и ма или 
у по себ но из гра ђе ним ни ша ма (бе тон ским бок со ви ма) у 
окви ру гра ђе вин ске пар це ле (ком плек са). 

За нео ме та но оба вља ње услу ге из но ше ња сме ћа, нео п-
ход но је обез бе ди ти ди рек тан при лаз за ко му нал на во зи ла 
и рад ни ке ЈКП „Град ска чи сто ћа”. Мак си мал но руч но гу-
ра ње кон теј не ра од ло ка ци је до ко му нал ног во зи ла из но-
си 15 m по рав ној под ло зи, без сте пе ни ка и са успо ном до 
3%. Уко ли ко ни је мо гу ће ис пу ни ти усло ве пред ви ђе не овим 
нор ма ти вом, нео п ход но је из гра ди ти при ступ не са о бра ћај-
ни це за ко му нал на во зи ла ди мен зи ја 8,60 x 2,50 x 3,50 m, са 
осо вин ским при ти ском од 10 t и по лу преч ни ком окре та ња 
11 m. Ми ни мал на ши ри на јед но смер не са о бра ћај ни це из но-
си 3,5 m а дво смер не 6,0 m. У слу ча ју сле пих ули ца на њи-
хо вим кра је ви ма се мо ра ју из гра ди ти окрет ни це, јер ни је 
до зво ље но кре та ње во зи ла уна зад. На гиб са о бра ћај ни ца не 
сме би ти ве ћи од 7%.

Кон теј не ри мо гу би ти по ста вље ни и у сме ћа ра ма или 
по себ но од ре ђе ном про сто ру за те свр хе уну тар обје ка та, 
при че му се мо ра ју ис по што ва ти на ве де ни усло ви за при-
ступ. Сме ћа ре се гра де као за себ не, за тво ре не про сто ри-
је, без про зо ра, са елек трич ним осве тље њем, јед ним то че-
ћим ме стом са сла ви ном и хо лен де ром, Гај гер-слив ни ком 
и ре шет ком у по ду, ра ди лак шег одр жа ва ња хи ги је не тог 
про сто ра.

За де по но ва ње от па да ка дру га чи јег са ста ва од кућ ног 
сме ћа (па пир, кар тон ска ам ба ла жа и сл.), по треб но је на ба-
ви ти спе ци јал не су до ве, ко ји ће би ти по ста вље ни у скла ду 
са на ве де ним нор ма ти ви ма, а пра зни ће се пре ма по тре ба ма 
ин ве сти то ра и скло пље ном уго во ру са ЈКП „Град ска чи сто-
ћа”. От па ци ко ји при па да ју гру пи опа сног от па да (ме ди цин-
ски от пад и сл.), скла ди ште се и пре да ју у над ле жност по-
себ но ре ги стро ва ним пред у зе ћи ма на да љи трет ман.

Ло ка ци је су до ва за сме ће при ка за ти у Про јек ту уре ђе ња 
сло бод них по вр ши на или си ту а ци ји у Глав ном ар хи тек тон-
ско-гра ђе вин ском про јек ту сва ког објек та у ко ме се пред-
ви ђа из град ња сме ћа ре. Ин ве сти тор је у оба ве зи да до ста ви 
про је кат – тех нич ку до ку мен та ци ју ЈКП „Град ска чи сто ћа” 
на са гла сност.

* ЈКП „Град ска чи сто ћа”, бр. 6500 од 27. ма ја 2011.

2.2. Јав на ко му нал на ин фра струк ту ра
(гра фич ки при лог бр. 8 „Син хрон-план)” Р 1:1.000)

2.2.1. Во до вод на мре жа и објек ти
(гра фич ки при лог бр. 5 „Во до вод на и ка на ли за ци о на мре жа 

и објек ти” Р 1:1.000)
По свом ви син ском по ло жа ју те ри то ри ја об у хва ће на 

пла ном при па да пр вој ви син ској зо ни во до снаб де ва ња гра-
да Бе о гра да. 

Осим це во во да ма њих преч ни ка, ко ји слу же у ди стри бу-
тив не свр хе, на пред мет ној те ри то ри ји се на ла зи и не ко ли-
ко ва жни јих це во во да град ског во до вод ног си сте ма, и то:

– Ø 300 mm од Ду нав ске ули це кроз пла ни ра ну про стор-
ну це ли ну А1, блок 5А1,

– Ø 300 mm и 250 mm кроз пла ни ра ну про стор ну це ли-
ну А1, блок 3А1, 

– Ø 300 mm у Ули ци Жор жа Кле ман соа,
– Ø 300 mm и 700 mm дуж ули ца Ве ни зе ло со ве и По ен-

ка ре о ве,
– Ø 300 mm у Кне жо пољ ској ули ци,
– Ø 300 mm у Ви шњич кој ули ци.
На те ри то ри ји об у хва ће ној пред мет ним пла ном, све по-

сто је ће це во во де ма њег преч ни ка од Ø150 mm је по треб но 
ре кон стру и са ти на ми ни мал ни преч ник Ø150 mm. 

Тра се пла ни ра не и по сто је ће град ске во до вод не мрежe 
по треб но je ускла ди ти са пла ни ра ним ре ше њем са о бра ћај-
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ни ца и во ди ти их у ре гу ла ци ји са о бра ћај ни ца или зе ле ним 
по вр ши на ма. 

Пла ни ра но је из ме шта ње по сто је ћег це во во да преч-
ни ка Ø300 mm и Ø250 mm, чи ја тра са про ла зи кроз пла-
ни ра ну про стор ну це ли ну А1, блок 3А1 у Ули цу Жор жа 
Кле ман соа и Ули цу ду нав ски кеј 2 и уки да ње це во во да 
преч ни ка Ø100 mm. 

На пла ни ра ној во до вод ној мре жи пред ви де ти до во љан 
број над зем них про тив по жар них хи дра на та. Пла ни ра ну и 
по сто је ћу во до вод ну мре жу по ве за ти у пр сте наст си стем.

При кљу че ње објек та на улич ну во до вод ну мре жу из ве-
сти пре ко во до ме ра у во до мер ном ок ну, а пре ма тех нич ким 
про пи си ма ЈКП „Бе о град ског во до во да и ка на ли за ци је”.

Про јек те во до вод не мре же ра ди ти пре ма тех нич ким 
про пи си ма ЈКП „Бе о град ског во до во да и ка на ли за ци је” и 
на исте при ба ви ти са гла сно сти.

* ЈКП „Бе о град ски во до вод и ка на ли за ци ја” (Слу жба за раз вој во до во да), бр. 
Ж/1481 од 9. ав гу ста 2011.

2.2.2. Ка на ли за ци о на мре жа и објек ти
(гра фич ки при лог бр. 5 „Во до вод на и ка на ли за ци о на мре жа 

и објек ти” Р 1:1.000)

Те ри то ри ја об у хва ће на пла ном, пре ма Ге не рал ном ре ше-
њу Бе о град ске ка на ли за ци је при па да те ри то ри ји Цен трал-
ног град ског ка на ли за ци о ног си сте ма и на ла зи се на под-
руч ју Ни ске ду нав ске зо не, где је пре ма по сто је ћем ста њу 
ка на ли са ње по оп штем си сте му, а пре ма пла ни ра ном по се-
па ра ци о ном прин ци пу. На по је ди ним де ло ви ма те ри то ри је 
по сто је ћа ка на ли за ци ја је раз дво је на на ки шну и фе кал ну, 
са ре ци пи јен ти ма ко лек то ра оп штег ти па. 

Глав ни ре ци пи јент за упо тре бље не и ки шне во де пред-
мет не те ри то ри је је ре ка Ду нав.

Део це ли не А1, за пад но од Ули це Жор жа Кле ман соа 
при па да сли ву по сто је ће КЦС „Дор ћол”. Пре ма по сто је-
ћем ста њу упо тре бље не и ки шне во де се ка на ли ма до во де 
до оп штег коле кт орa ди мен зи ја 100/150 cm у Ули ци ка пе тан 
Ми ши ној и да ље до КЦС „Дор ћол”. КЦС „Дор ћол” тре нут-
но ра ди са мо при ви со ким во до ста ји ма ре ке Ду нав и пум па 
упо тре бље не во де у по сто је ћи ка нал ди мен зи ја 200/200 cm 
ко ји се из ли ва у Ду нав.

Пре о ста ли део це ли не А1 и део це ли не А2 (из у зев под-
руч ја из ме ђу ули ца По реч ке, По ен ка ре о ве, Пан че вач ког мо-
ста и Бу ле ва ра де спо та Сте фа на) при па да сли ву оп штег ко-
лек то ра у Ду нав ској ули ци ди мен зи ја 70/135 cm и 60/110 cm
ко ји от пад не во де од во ди до по сто је ћег оп штег ко лек то ра 
ди мен зи ја 230/260 cm и 300/450 cm ко ји до ла зи из ули ца Ве-
ни зе ло со ве и По ен ка ре о ве и из ли ва се у ре ку Ду нав, низ-
вод но од Пан че вач ког мо ста.

Те ри то ри ја из ме ђу ули ца По реч ке, По ен ка ре о ве, Пан че-
вач ког мо ста и Бу ле ва ра де спо та Сте фа на гра ви ти ра ко лек-
то ри ма 140/220 cm у Бу ле ва ру де спо та Сте фа на и 90/120 cm у 
По ен ка ре о вој ули ци ко ји се ис пу шта ју у ко лек тор 220/210 cm 
у Цви ји ће вој ули ци. Ко лек тор 220/210 cm се ули ва у ко лек-
тор 300/450 cm у По ен ка ре о вој ули ци. 

Оп шти ко лек тор ди мен зи ја 250/230 cm ко ји до ла зи из 
Ули це Цви ји ће ве ни је у функ ци ји од рас кр сни ца ули ца По-
ен ка ре о ве и Цви ји ће ве.

Те ри то ри ју це ли не А3 пре се ца ју два оп шта ко лек то ра 
ди мен зи ја ПЕ Ø1.200 mm. Ови ко лек то ри су под ус по ром 
ре ке Ду нав и на њих ни је до зво ље но при кљу че ње упо тре-
бље них во да. На те ри то ри ји це ли не А3 не ма по сто је ћих ин-
ста ла ци ја град ске ка на ли за ци је.

За це лу об у хва ће ну те ри то ри ју пла ни ран је се па ра ци о ни 
си стем ка на ли са ња. 

За по тре бе из ра де пред мет ног пла на, а пре ма усло ви ма 
ЈКП „Бе о град ски во до вод и ка на ли за ци ја”* ура ђен је Идеј-
ни про је кат ка на ли за ци о не мре же за са о бра ћај ни цу Ду нав-
ску од Фран цу ске ули це до Но ве ду нав ске, („ИМ Про јект’’). 
Тех нич ка до ку мен та ци ја је усво је на од стра не ЈКП „Бе о-
град ски во до вод и ка на ли за ци ја” (Ми шље ње бр. МК 34/11).

Пла ни ра се раз два ја ње по сто је ће ка на ли за ци је, ко ја је 
по оп штем си сте му, на ка на ли за ци ју за фе кал ну во ду и ка-
на ли за ци ју за ат мос фер ску во ду уз мак си мал но ис ко ри шће-
ње по сто је ће мре же ка на ла и ко лек то ра ка ко би се, што је 
мо гу ће ви ше, сма њио део ка на ли за ци о не мре же ко ји тре ба 
ре кон стру и са ти и из гра ди ти.

Основ ни услов за пла ни ра ни се па ра ци о ни си стем ка-
на ли са ња је из град ња пла ни ра ног глав ног фе кал ног ко лек-
то ра, Ин тер цеп то ра, ко ји ће при хва ти ти и ева ку и са ти све 
упо тре бље не во де са те ри то ри је об у хва ће не пред мет ним 
пла ном. Ин тер цеп то ром ће се при хва ти ти упо тре бље не 
во де из по сто је ћих ко лек то ра, из по сто је ће црп не ста ни це 
КЦС „Дор ћол”, као и пла ни ра ног ко лек то ра-ту не ла од „Хит-
не по мо ћи” до Ули це Ве ни зе ло со ве ди мен зи ја Ø2.800 mm и 
пла ни ра не КЦС „При ста ни ште”.

По тис ко јим се фе кал не во де из по сто је ће црп не ста-
ни це КЦС „Дор ћол”, по ти ску ју у пла ни ра ни глав ни фе кал-
ни ко лек тор – Ин тер цеп тор је пла ни ран у окви ру ПДР за 
под руч је из ме ђу ули ца: Та де у ша Ко шћу шка, Ца ра Ду ша на, 
Фран цу ске и по сто је ће пру ге на Дор ћо лу, Од лу ка о из ра ди 
пла на („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 03/06) а овим 
пла ном се пред ви ђа ре кон струк ци ја КЦС „Дор ћол” ко ја ће 
да омо гу ћи пре пум па ва ње ки шних во да у пла ни ра ни ко лек-
тор КК200/200 cm.

Тра са и ди мен зи је глав ног ка на ла Ин тер цеп то ра су да ти 
у Пла но ви ма ге не рал не ре гу ла ци је гра ђе вин ског под руч ја 
се ди шта је ди ни це ло кал не са мо у пра ве – град Бе о град, Од-
лу ка о из ра ди Пла но ва („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
број 57/09). Од Пан че вач ког мо ста ко лек тор Ин тер цеп тор је 
из гра ђен као ту нел ска де о ни ца – „ту нел Ка ра бур ма”.

Пла ни ра ни ко лек тор-ту нел од „Хит не по мо ћи” до Ули це 
Ве ни зе ло со ве ди мен зи ја Ø2.800 mm, чи ја се улив на гра ђе-
ви на у ко лек тор Ин тер цеп тор на ла зи у гра ни ци пред мет ног 
пла на, је дат у Пла но ви ма ге не рал не ре гу ла ци је гра ђе вин-
ског под руч ја се ди шта је ди ни це ло кал не са мо у пра ве – град 
Бе о град, Од лу ка о из ра ди Пла но ва („Слу жбе ни лист гра да 
Бе о гра да”, број 57/09).

За пла ни ра ну КЦС „При ста ни ште” је ура ђен ПДР за из-
град њу ка на ли за ци о не црп не ста ни це при ста ни ште („Слу-
жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 23/04). КЦС „При ста ни-
ште” је пла ни ра на да фе кал не во де по ти ску је у пла ни ра ни 
ко лек тор Ин тер цеп тор, а ки шне во де у пла ни ра ни ки шни 
ко лек тор ди мен зи ја 300/450 cm. Овим пла ном је про ме ње на 
тра са по ти сног це во во да ди мен зи ја Ø500 mm у јед ном де лу 
у скла ду са пла ни ра ном са о бра ћај ном мре жом.

За део це ли на А1 и А2 ко је при па да ју сли ву пла ни ра не 
КЦС „При ста ни ште” пла ни ра но је раз два ја ње ка на ли за ци о не
мре же по се па ра ци о ном си сте му, та ко што ће се фе кал не во-
де усме ри ти пре ма пла ни ра ној црп ној ста ни ци КЦС „При-
ста ни ште” и да ље пре ма по сто је ћем ко лек то ру 300/450 mm 
док се не из гра ди ко лек тор Ин тер цеп тор, а по сле из град ње 
Ин тер цеп то ра фе кал не во де ће се упу шта ти у ње га, док ће 
се ат мос фер ске во де ис пу шта ти по сто је ћим и но вим ко лек-
то ри ма у ре ку Ду нав.

По сто је ћа ка на ли за ци ја оп штег ти па, где је год то би ло 
мо гу ће је раз дво је на, за др жа на и пре тво ре на у ки шну или 
фе кал ну ка на ли за ци ју. На ме сти ма где пре ма хи дра у лич ком 
про ра чу ну у Идеј ном про јек ту преч ни ци ни су од го ва ра ју-
ћи, пла ни ра на је ре кон струк ци ја по сто је ће ка на ли за ци о не 
мре же. У пла ни ра ним са о бра ћај ни ца ма пла ни ра на је но ва 
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ки шна и фе кал на ка на ли за ци о на мре жа. По сто је ћа ка на ли-
за ци о на мре жа ко ја по пред мет ном пла ну ви ше ни је у по вр-
ши на ма јав не на ме не се уки да.

На об у хва ће ној те ри то ри ји пла ни ра се сле де ће:
– Ко лек тор 300/450 cm у По ен ка ре о вој ули ци пла ни ран 

је као ко лек тор за ки шне во де.
– Ко лек тор 70/135 cm и 60/110 cm, у Ули ци ду нав ској је 

пла ни ран да бу де са мо за упо тре бље ну во ду и јед ним де лом 
оп шти, јер при хва та во ду из ки шне ка на ли за ци је из под во-
жња ка у Ду нав ској ули ци. Ра ди не мо гућ но сти гра ви та ци ог 
ули ва ња у ре ци пи јент пред ви ђе на је из град ња црп не ста ни-
це КЦС, шахт ног ти па, ко ја би би ла сме ште на дуж Ду нав-
ске ули це у зе ле ној пар ков ској по вр ши ни (ЗП-4). Тач на по-
зи ци ја, као и при ступ овој КЦС, би ће де фи ни са ни кроз бу ду ћу
тех нич ку и ур ба ни стич ку до ку мен та ци ју. У зо ни под во жња-
ка пла ни ра се из ме шта ње де ла тра се ко лек то ра 70/135 cm. 
Са мо у том де лу би ко лек тор за др жао ка рак те ри сти ке оп-
штег ка на ли за ци о ног си сте ма. Идеј ним про јек том КЦС 
„При ста ни ште” (Ја ро слав Чер ни, 2007. год.) пред ви ђе но је 
раз два ја ње ки шне и фе кал не во де, та ко да се не би на ру ши-
ли про јект ни прин ци пи. За део ко лек то ра 60/110 cm од Ули-
це ми тро по ли та Пе тра до КЦС „При ста ни ште” је пла ни ра-
на ре кон струк ци ја. 

– Ко лек тор 140/220 cm у Бу ле ва ру де спо та Сте фа на пла-
ни ран је да бу де ко лек тор за упо тре бље не во де.

– Ко лек тор 90/120 cm у По ен ка ре о вој ули ци је пла ни ран 
као ки шни ко лек тор.

– Ко лек тор 260/195 cm, 300/235 cm, ко ји из Ду нав ске 
ули це про ла зи кроз по сто је ћу са о бра ћај ни цу у окви ру ком-
плек са лу ке „Бе о град” се из ли ва у ре ку Ду нав, пла ни ран је 
да при хва та са мо ки шне во де.

– Ко лек тор оп штег ти па 60/110 cm ко ји се из Ду нав ске 
ули це из ли ва та ко ђе у ре ку Ду нав се уки да, јер је по сто је ћи 
ки шни ко лек тор 260/195, 300/235 cm до во љан да при хва ти 
све ат мос фер ске во де са слив ног под руч ја те ри то ри је пла на 
као и са под руч ја лу ке „Бе о град”.

– Ко лек тор оп ште ка на ли за ци је 200/200 cm у ком плек су 
то пла не „Ду нав” пла ни ра се као ки шни ко лек тор.

– Пла ни ран је је дан но ви из лив ки шне ка на ли за ци је у 
ре ку Ду нав, и то ки шног ко лек то ра у Ули ци ду нав ски кеј 1, 
ди мен зи ја КК мин. Ø800 mm. Ко та ис пу ста је 70,50 мнм.

У це ли ни А3 пла ни ра на је мре жа ки шне и фе кал не ка на-
ли за ци је. 

Ре ци пи јент за фе кал ну ка на ли за ци ју је пла ни ра ни ко-
лек тор у Ули ци но ва ду нав ска и пла ни ра на КЦС „При ста-
ни ште”, План де таљ не ре гу ла ци је за са о бра ћај ни цу Но ва 
Ду нав ска од Пан че вач ког мо ста до пу та за Ада Ху ју, Од-
лу ка о из ра ди пла на („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
број 24/10).

Ре ци пи јент за пла ни ра ну ки шну ка на ли за ци ју је:
– Пла ни ра ни ко лек тор ди мен зи ја Ø1.800 mm у Ули ци 

но ва ду нав ска са из ли вом у ре ку Ду нав (План де таљ не ре гу-
ла ци је за са о бра ћај ни цу Но ва Ду нав ска од Пан че вач ког мо-
ста до пу та за Ада Ху ју, Од лу ка о из ра ди пла на – „Слу жбе-
ни лист гра да Бе о гра да”, број 24/10). До из град ње ко лек то ра 
Ø1.800 mm као не по сред ни ре ци пи јент мо гу по слу жи ти два 
по сто је ћа ко лек то ра ПЕ Ø1.200 mm. По сто је ћи ко лек то ри 
ди мен зи ја ПЕ Ø1.200 mm пла ном су пред ви ђе ни да бу ду ки-
шни ко лек то ри од Ви шњич ке ули це до по сто је ћих из ли ва у 
ре ку Ду нав.

Те ри то ри ју це ли не А3 пре се ца тра са пла ни ра ног Бул бу-
дер ског ко лек то ра ко ја је да та у Пла но ви ма ге не рал не ре-
гу ла ци је гра ђе вин ског под руч ја се ди шта је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве – град Бе о град, Од лу ка о из ра ди пла но ва („Слу-
жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 57/09). Ту нел ска де о ни ца 
Бул бу дер ског ко лек то ра је до Ули це Ву ка Вр че ви ћа. Пла ни-

ра ни ко лек тор је рас те рет ни за ки шне во де бул бу дер ског 
сли ва и ни је пла ни ра но да бу де ре ци пи јент за це ли ну А3.

Ми ни мал ни преч ник пла ни ра не ки шне ка на ли за ци је је 
Ø300 mm а фе кал не Ø250 mm. 

Про јек те улич не ка на ли за ци о не мре же ра ди ти пре ма 
тех нич ким про пи си ма ЈКП „Бе о град ског во до во да и ка на-
ли за ци је” и на исте при ба ви ти са гла сно сти.

Објек те при кљу чи ти на улич ну ка на ли за ци ју пре ма 
тех нич ким про пи си ма ЈКП „Бе о град ског во до во да и ка на-
ли за ци је”.

* ЈКП „Бе о град ски во до вод и ка на ли за ци ја” (Слу жба раз во ја ка на ли за ци је), бр. 
22255/1, I4-2/1082 од 1. ју ла 2011.

2.2.3. Во до при вре да
Сту ди јом уре ђе ња Са ве и Ду на ва на те ри то ри ји Бе о-

гра да (Ин сти тут за во до при вре ду „Ја ро слав Чер ни”, Бе о-
град 1976), утвр ђе не су ре гу ла ци о не ли ни је оба ла ре ке Ду-
нав. Ли ни је су по твр ђе не ГП Бе о гра да 2021. Ре гу ла ци о на 
ли ни ја за ма ле во де је на ко ти 70,50 мнм и де фи ни са на је 
ана ли тич ки.

Пла ном је об у хва ће но:
– Део по сто је ће оба ло у твр де ис пред то пла не „Ду нав”. 

Оба ло у твр да је ко си кеј са на ги бом ко си на 1:1,25 и ко том 
кру не но жи це до ко те 70,00 мнм. Оси гу ра ње оба ле са на ги-
бом ко си на 1:1,25 и две бан ки не на ко ти 71,25 мнм и 73,50 
мнм. На си па ње те ре на је до ко те 76,50 мнм са озе ле ња ва-
њем и пе шач ком ста зом ши ри не 3 m.

– Део по сто је ће оба ло у твр де у окви ру ком плек са лу ке 
„Бе о град” са по сто је ћим из ли вом оп штег ко лек то ра ди мен-
зи ја 300/235 cm. Оба ла је из гра ђе на као ко си кеј са пла то ом 
на ко ти 76,50 мнм од ар ми ра но бе тон ских еле ме на та.

На де лу по сто је ће оба ло у твр де, на по те зу ис пред то пла не 
„Ду нав”, пла ни ран је но ви из лив ки шног ко лек то ра ди мен-
зи ја КК мин. Ø800 mm ко ји до ла зи из Ули це ду нав ски кеј 1. 
Ко та гор ње иви це из лив не гра ђе ви не тра ба да је ис под гор-
ње бан ки не на ко ти 73,50 мнм, а ко та до ње иви це из лив не
гра ђе ви не тре ба да је из над ко те упор не но жи це на 70,50 мнм.
Про фил ис пу ста при ла го ди ти про фи лу оба ло у твр де и пла-
ни ра ти ре шет ку на из лив ној гра ђе ви ни. Пла ни ра се из град-
ња ис пу ста ути ски ва њем због за др жа ва ња и за шти те по сто-
је ће оба ло у твр де са свим ње ним еле мен ти ма.

2.2.4. Елек тро е нер гет ска мре жа и објек ти
(гра фич ки при лог бр. 6 „Елек тро е нер гет ска и те ле ко му ни ка ци о на 

мре жа и објек ти” Р 1:1.000)

Објек ти и мре жа на пон ског ни воа 110 kV и 35 kV
У гра ни ци пла на из гра ђе ни су сле де ћи елек тро е нер гет-

ски (ее) во до ви:
– је дан под зем ни вод на пон ског ни воа 110 kV ко ји по-

везујe тран сфор ма тор ску ста ни цу (ТС) 110/10 kV „Бе о град 
28 (Бо го сло ви ја)” и ТС 110/10 kV „Бе о град 14 (Ка ле мег дан)”, 
из гра ђен ју жном стра ном Бу ле ва ра де спо та Сте фа на;

– два под зем на во да 35 kV ко ји по ве зу ју ТС 110/35 kV „Бе-
о град 7” и раз вод но по стро је ње (РП) 35/10 kV „Ка ра бур ма”;

– два под зем на во да 35 kV ко ји по ве зу ју ТС 110/35 kV 
„Бе о град 6” и РП 35/10 kV „Ка ра бур ма”;

– два под зем на во да 35 kV ко ји по ве зу ју ТС 110/35 kV 
„Бе о град 6” и ТС 35/10 kV „Ви ли не во де”;

– два под зем на во да 35 kV ко ји по ве зу ју ТС 110/35 kV 
„Бе о град 6” и ТС 35/6 kV „То пла на Ду нав”;

– је дан под зем ни вод 35 kV ко ји повезујe ТС 110/35 kV 
„Бе о град 6” и ТС 35/10 kV „Под ста ни ца”;

– је дан под зем ни вод 35 kV ко ји по ве зу је ТС 35/10 kV 
„Под ста ни ца” и ТС 35/10 kV „Ви ли не во де”;
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– дво си стем ски (два во да на истим сту бо ви ма) над зем-
но-ка блов ски вод 35 kV, број во да 315АБ, ко ји по ве зу је ТС 
110/35 kV „Бе о град 1” и РП 35/10 kV „Ка ра бур ма”.

У не по сред ној бли зи ни по сма тра ног под руч ја, ван гра-
ни це пла на, у Бу ле ва ру де спо та Сте фа на из гра ђе ни су сле-
де ћи под зем ни во до ви 110 kV:

– је дан вод ко ји по ве зу је ТС 110/35 kV „Бе о град 6” и ТС 
110/10 kV „Бе о град 1” и

– два во да ко ја по ве зу ју ТС 110/35 kV „Бе о град 28 (Бо го-
сло ви ја)” и ТС 110/35/10kV „Бе о град 1”.

По сто је ћи под зем ни ее во до ви 110 kV по ло же ни су на 
ду би ни од 1,4 m ис под по вр ши не тла, та ко што се из над 
њих мо же ски да ти слој зе мље са мо до ду би не од 0,9 m, тј. 
до ни воа од 0,5 m из над ка бла. При ли ком из во ђе ња ра до ва 
во ди ти ра чу на да по сто ји мо гућ ност да се ови во до ви мо гу 
на ла зи ти и на ма њој ду би ни од на ве де не. Ра до ве у бли зи ни 
под зем них во до ва 110 kV вр ши ти руч но или ме ха ни за ци-
јом ко ја не иза зи ва ви бра ци је ко је се мо гу пре не ти на ка бло-
ве 110 kV, да не би до шло до оште ће ња ка бла. Из ме шта ње
ових во до ва ни је до зво ље но.

У гра ни ци пла на из гра ђе не су сле де ће ТС:
– ТС 35/10 kV „Ви ли не во де”, ин ста ли са не сна ге 2x12,5 

МVA;
– ТС 35/6 kV „То пла на Ду нав”, ин ста ли са не сна ге 8 МVA,

као и РП 35/10 kV „Ка ра бур ма”.
За по тре бе на па ја ња, елек трич ном енер ги јом, пла ни-

ра них по тро ша ча у гра ни ца ма пла на пла ни ра се из град ња 
ТС 110/10 kV „Ада Ху ја”, ин ста ли са не сна ге тран сфор ма-
то ра 2х40 MVA. Пла ни ра ну ТС из ве сти као за тво ре но по-
стро је ње (у SF6 тех ни ци), од но сно за по тре бе пла ни ра них 
тран сфор ма то ра 110/10 kV, раз вод ног по стро је ња 110 kV, 
раз во да 10 kV, аку ба те ри ја, соп стве не по тро шње и ко манд-
ног де ла из гра ди ти ко манд но по гон ску згра ду. До по ме ну те 
згра де обез бе ди ти кол ски при ступ, из град њом при ступ ног 
пу та до са о бра ћај ни це, од го ва ра ју ће но си во сти и нај ма ње 
ши ри не 5 m и са нај ма њим по лу преч ни ком кри ви не од 20 m.
Та ко ђе, обез бе ди ти про стор за уво ђе ње два под зем на во да 
110 kV и из ла зак 40 под зем них во до ва 10 kV.

За пла ни ра ну ТС из дво је на је гра ђе вин ска пар це ла И-3 
по вр ши не cca 4.900 m², у бло ку 4A2, на углу ули ца Ду нав ске 
и Кне жо пољ ске (по сто је ћа ТС 35/10 kV „Ви ли не во де”). На 
гра ђе вин ској пар це ли И-3 пла ни ра се из град ња по ме ну те 
ко манд но по гон ске згра де са при па да ју ћим по слов ним про-
сто ром, пре ма сле де ћим ур ба ни стич ким по ка за те љи ма:

Гра ђе вин ска пар це ла И-3
Мак си мал ни ин декс за у зе то сти – З 50%
Мак си мал ни ин декс из гра ђе но сти – И 1.0
Мак си мал на спрат ност П+6+Пс

Пу шта ње ТС 110/10 kV „Ада Ху ја” у по гон пла ни ра се по 
пу шта њу у по гон ТС 400/110 kV „Бе о град 20” и ре кон струк-
ци ји ТС 110/35 kV „Бе о град 1” и ТС 110/35 kV „Бе о град 7”.

Пла ни ра се по ве зи ва ње ТС 110/10 kV „Ада Ху ја”, пре-
ко пла ни ра не ТС 110/10 kV „Под ста ни ца”, са ТС 110/35 kV 
„Бе о град 1” и ТС 110/35 kV „Бе о град 7”. 

У том сми слу је дуж Бу ле ва ра де спо та Сте фа на и да ље 
Ули цом Јо ва на Ава ку мо ви ћа, По ен ка ре о вом, Кне жо пољ-
ском и Ду нав ском обез бе ђен ко ри дор, ши ри не 1,74 m, за 
по ла га ње два под зем на во да 110 kV у истом ро ву. Ал тер на-
тив но, обез бе ђен је ко ри дор дуж Ули це но ва ду нав ска и да-
ље Ули цом ду нав ском.

За по ме ну те во до ве по треб но је из ра ди ти по себ ну ур ба-
ни стич ку до ку мен та ци ју.

Дуж Бу ле ва ра де спо та Сте фа на обез бе ђен је ко ри дор, 
ши ри не 1,0 m, за по ла га ње јед ног под зем ног во да 110 kV од 
ТС 110/35 kV „Бе о град 6” до ТС 110/10 kV „Бе о град 1” у ци-
љу за ме не по сто је ћег во да услед до тра ја ло сти.

Ду би на ро ва за по ла га ње во да 110 kV је раз ли чи та, и у 
за ви сно сти од ста ња под зем них ин ста ла ци ја мо же би ти од 
1,4 m у сло бод ним по вр ши на ма, до 1,8 m у ко ло во зу. 

Пла ни ра но по ве ћа ње ка па ци те та то пла не ТО „Ду нав” 
од 20 MVA у крај њој фа зи, обез бе ди ће се из град њом но ве 
тра фо ста ни це у окви ру ком плек са ТО „Ду нав”. На па ја ње 
пла ни ра не тра фо ста ни це би ће ре а ли зо ва но из пла ни ра них 
ТС 110/10 kV или по сто је ћих ТС 35/10 kV. Из град ња и на-
чин при кљу че ња пла ни ра не тра фо ста ни це де фи ни са ће се 
из ра дом Ур ба ни стич ког про јек та за из град њу по стро је ња и 
мре же у ком плек су ТО „Ду нав”.

По пу шта њу у по гон пла ни ра не ТС 110/10 kV „Ада Ху ја” 
по сто је ћу ТС 35/10 kV „Ви ли не во де” уки ну ти, уз од го ва ра-
ју ћи рас плет мре же 35 kV, а по сто је ћу мре жу во до ва 10 kV 
уве сти у пла ни ра ну ТС.

Пла ни ра се ка бли ра ње де ла над зем ног во да 35 kV (број 
315АБ), у окви ру гра ни це пла на, као и из ме шта ње свих по-
сто је ћих под зем них во до ва 35 kV чи је ће се тра се на ћи ван 
пла ни ра ног тро то ар ског про сто ра или зе ле ни ла у окви ру 
са о бра ћај них по вр ши на. Во до ве 35 kV из ме сти ти, дуж за то 
пред ви ђе них тра са, под зем но у тро то ар ском про сто ру у ро-
ву ду би не 1,1 m и ши ри не у за ви сно сти од бро ја во до ва.

Објек ти и мре жа на пон ског ни воа 10 kV, 
ни ско на пон ска мре жа и јав но осве тље ње

За по тре бе на па ја ња по сто је ћих по тро ша ча и обје ка та 
елек трич ном енер ги јом, у окви ру гра ни це пла на, из гра ђен 
је ве ћи број ТС 10/0,4 kV са од го ва ра ју ћом мре жом во до ва 
10 kV и 1 kV, као и ин ста ла ци ја ма јав ног осве тље ња (ЈО). 
По сто је ће ТС 10/0,4 kV из ве де не су ве ћи ном у скло пу објек-
та, и ма њим де лом као сло бод но сто је ће ТС.

Мре жа по ме ну тих ее во до ва из гра ђе на је ве ћим де лом 
под зем но и ма њим де лом над зем но пра те ћи ко ри дор са о-
бра ћај них по вр ши на, као и пре ко сло бод них по вр ши на.

На па ја ње пред мет ног под руч ја, од но сно по ме ну тих ТС 
10/0,4 kV, елек трич ном енер ги јом ори јен ти са но је на сле-
де ће ТС:

– ТС 110/10 kV „Бе о град 28 (Бо го сло ви ја)”;
– ТС 35/10 kV „Ви ли не во де” и
– ТС 35/10 kV „Под ста ни ца”.
По сто је ће са о бра ћај не и сло бод не по вр ши не опре мље-

не су ин ста ла ци ја ма ЈО. По сто је ћа мре жа ЈО из ве де на је на 
сту бо ви ма ЈО и ни ско на пон ске (1 kV) мре же.

На осно ву ур ба ни стич ких по ка за те ља, спе ци фич ног оп-
те ре ће ња за по је ди не ко ри сни ке:

Де лат ност Спе ци фич но оп те ре ће ње pмоs (W/m²)
Про све та 10–25
Здрав ство 10–35
По сло ва ње 40–130
Оста ле на ме не 20–80

као и Тех нич ке пре по ру ке број 14б (из да та од стра не „Елек-
тро при вре да Ср би је” – ди рек ци ја за ди стри бу ци ју елек-
трич не енер ги је) пла ни ра на јед но вре ме на сна га за по сма-
тра но под руч је из но си cca 53,24 МW.

На осно ву про це ње не јед но вре ме не сна ге пла ни ра се 
осам де сет и пет (85) ТС 10/0,4 kV сна ге 630 kVA (ко ри шће-
на сна га при ли ком про ра чу на по треб ног бро ја ТС), ка па-
ци те та 1.000 kVА. Пла ни ра не ТС 10/0,4 kV рас по ре ди ти по 
бло ко ви ма на сле де ћи на чин:
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Озна ка бло ка Број ТС 10/0,4 kV Ка па ци тет (kVA) На по ме на
1А1 Из ра ди ти Ур ба ни стич ки про је кат (на па ја ње соп стве не по тро шње)
3А1 6 1000
4А1 2 1000
5А1 16 1000
1А2 1 1000
2А2 4 1000

3А2 2 2x1000 На осно ву Ур ба ни стич ког про јек та за из град њу по слов но-стам бе ног објек та у Кне жо пољ ској ули-
ци, на к. п. 17/2, КО Ста ри град

4А2 1 1000
5А2 6 1000
6А2 8+1 1000 Пла ни ра се из ме шта ње ТС 10/0,4 kV „Ду нав ска 43, с. ц. зо на Б” (ре ги стар ски број Б-1486)
7А2 1 1000
8А2 4 1000

9А2 2 1000+2x1000 План де таљ не ре гу ла ци је за из град њу ка на ли за ци о не црп не ста ни це „При ста ни ште” („Слу жбе ни 
лист гра да Бе о гра да”, број 23/04)

13А2 9 1000
14А2 4+1 1000 Пла ни ра се из ме шта ње ТС 10/0,4 kV „Ђу ре Ђа ко ви ћа 100, ПИК „Бр бас” (ре ги стар ски број Б-1628)
1А3 2 1000
3A3 4 1000
4A3 1 1000
5А3 12 1000

УКУП НО 87 (85+2) 

Тaчну ло ка ци ју пла ни ра них ТС 10/0,4 kV, у окви ру бло ка, 
и ин ста ли ра ну сна гу тран сфор ма то ра од ре ди ће ди стри бу-
тер елек трич не енер ги је сход но пер спек тив ном раз во ју под-
руч ја, од но сно с об зи ром на тач ну струк ту ру, по вр ши ну и 
на ме ну но вих обје ка та, те њи хо вим енер гет ским по тре ба ма. 
У сва ком но вом објек ту ко ји се гра ди пред ви де ти мо гућ ност 
из град ње но ве ТС 10/0,4 kV, пре ма пра ви ли ма град ње:

– про сто ри је за сме штај ТС 10/0,4 kV, сво јим ди мен зи ја-
ма и рас по ре дом тре ба да по слу же за сме штај тран сфор ма-
то ра и од го ва ра ју ће опре ме;

– про сто ри је за ТС пред ви де ти у ни воу те ре на или са 
не знат ним од сту па њем од прет ход ног ста ва;

– тран сфор ма тор ска ста ни ца ка па ци те та 1.000 kVА мо-
ра има ти два одво је на оде ље ња и то:

– оде ље ње за сме штај тран сфор ма то ра и
 – оде ље ње за сме штај раз во да ви со ког и ни ског на по на; 
сва ко оде ље ње мо ра има ти не сме тан ди рек тан при-
ступ спо ља;

– бе тон ско по сто ље у оде ље њу за сме штај тран сфор ма-
то ра мо ра би ти кон струк тив но одво је но од кон струк ци је 
згра де;

– из ме ђу ослон ца тран сфор ма то ра и тран сфор ма то ра 
по ста ви ти ела стич ну под ло гу у ци љу пре се ца ња аку стич-
них мо сто ва (пре но са ви бра ци ја);

– обез бе ди ти звуч ну изо ла ци ју та ва ни це про сто ри је за 
сме штај тран сфор ма то ра и бло ки ра ти из вор зву ка дуж зи-
до ва про сто ри је;

– пред ви де ти то плот ну изо ла ци ју про сто ри ја ТС;
кол ски при ступ пла ни ра ти из град њом при ступ ног пу та 

нај ма ње ши ри не 3,0 m до нај бли же са о бра ћај ни це.
Пла ни ра се на па ја ње ТС 10/0,4 kV из пла ни ра не ТС 

110/10 kV „Ада Ху ја” и по сто је ће ТС 110/10 kV „Бе о град 28 
(Бо го сло ви ја)”. У том сми слу, пла ни ра се из град ња од го ва-
ра ју ћег бро ја во до ва 10 kV, пре ко пред мет ног под руч ја, ко ји 
ће обра зо ва ти пе тље у од но су на ТС 110/10 kV „Ада Ху ја”. 
Пла ни ра не ТС 10/0,4 kV при кљу чи ти, по прин ци пу „улаз-
из лаз”, на пла ни ра не и по сто је ће 10 kV ка блов ске во до ве.

Од пла ни ра них ТС 10/0,4 kV, до по тро ша ча елек трич не 
енер ги је, из гра ди ти ее мре жу 1 kV као и во до ве ЈО.

Све по сто је ће ТС 10/0,4 kV ко је се на ла зе у скло пу обје-
ка та ко ји се укла ња ју или на де ло ви ма ком плек са пред ви-

ђе них за из град њу но вих обје ка та, из ме сти ти у пла ни ра не 
објек те. 

Све са о бра ћај не и сло бод не по вр ши не опре ми ти ин ста-
ла ци ја ма ЈО та ко да се по стиг не сред њи ни во лу ми нан ци је 
од 0,6–2 cd/m², а да притом од нос ми ни мал не и мак си мал не 
лу ми нан ци је не пре ђе од нос 1:3.

Све са о бра ћај не по вр ши не мо ра ју би ти осве тље не у кла-
си ЈО ко ја од го ва ра њи хо вој са о бра ћај ној функ ци ји од но-
сно на ме ни. Бо ја све тла тре ба би ти што бли же днев ном све-
тлу ка ко би се ис кљу чи ли не га тив ни ефек ти ис кри вља ва ња 
пра вих бо ја и то но ва тих бо ја.

Пред ви де ти осве тље ње ста нич них и сло бод них по вр-
ши на. Осве тље њем ста нич них по вр ши на по сти ћи сред њи 
осве тљај од око 25 lx. Осве тље њем сло бод них по вр ши на по-
сти ћи сред њи осве тљај од око 15 lx.

Сту бо ве ЈО, по треб не ви си не са све тиљ ка ма, по ста ви-
ти у тро то ар ском про сто ру пла ни ра них са о бра ћај ни ца или 
зе ле ни лу у окви ру са о бра ћај них по вр ши на, а по сто је ће сту-
бо ве ЈО при ла го ди ти пла ни ра ној ре гу ла ци ји са о бра ћај ни ца. 
За осве тље ње при ме ни ти са вре ме не све тиљ ке ко је има ју до-
бре фо то ме триј ске ка рак те ри сти ке и ко је омо гу ћа ва ју ква-
ли тет ну и еко но мич ну ра све ту.

Пла ни ра не ее во до ве, не за ви сно од на пон ске вред но-
сти и вр сте по тро шње, тре ба по ста вља ти ис кљу чи во из ван 
ко ло во зних по вр ши на (сем пре ла за са о бра ћај ни ца). У том 
сми слу су дуж свих пла ни ра них са о бра ћај ни ца, у тро то ар-
ском про сто ру са обе стра не са о бра ћај ни це, пла ни ра не тра-
се за по ме ну те во до ве, са пре ла зи ма на свим рас кр сни ца ма 
са о бра ћај ни це и на сре ди ни ра спо на са о бра ћај ни це из ме ђу 
две рас кр сни це. 

Пла ни ра не ее во до ве по ла га ти у скла ду са про пи си ма, 
пра вил ни ци ма и пре по ру ка ма у по гле ду ду би не по ла га ња, 
оси гу ра ва ња про пи са них ра сто ја ња од дру гих ин ста ла ци-
ја и ка бло ва ме ђу соб но, као и при ли ком оси гу ра ња ви син-
ских ра сто ја ња код укр шта ња са дру гим ин ста ла ци ја ма. 
Уоп ште но, тра са под зем них во до ва је у тро то ар ском про-
сто ру у ро ву ду би не 0,8 m и ши ри не у за ви сно сти од бро ја 
ее во до ва.

На ме сти ма где се оче ку ју ве ћа ме ха нич ка на пре за ња тла 
ее во до ве по ста ви ти у ка блов ску ка на ли за ци ју или за штит-
не це ви, као и на пре ла зи ма ис под ко ло во за са о бра ћај ни ца.
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При из во ђе њу ра до ва ее во до ве за шти ти ти и обез бе ди ти од 
евен ту ал них оште ће ња у скла ду са ва же ћим тех нич ким про пи-
си ма и пре по ру ка ма, од но сно уко ли ко су у ко ли зи ји са пла ни-
ра ним са о бра ћај ни ца ма из ме сти ти у тро то ар ски про стор пла-
ни ра них са о бра ћај ни ца дуж тра са за по ме ну те во до ве.

При ли ком ре кон струк ци је по сто је ћих са о бра ћај ни ца 
по сто је ћу над зем ну ее мре жу ка бли ра ти, а сту бо ве над зем-
не мре же ко ји се ко ри сте за ЈО по треб но је ре кон стру и са ти 
и при ла го ди ти ко ри до ру пла ни ра них са о бра ћај ни ца.

* Елек тро ди стри бу ци ја „Бе о град” д.о.о., бр. 5120 ИМ, 5110 МГ, 2903/11 од 28. ав гу-
ста 2011. 

2.2.5. Те ле ко му ни ка ци о на мре жа и објек ти
(гра фич ки при лог бр. 6 „Елек тро е нер гет ска и те ле ко му ни ка ци о на 

мре жа и објек ти” Р 1:1.000)

Пред мет но под руч је, ко је се об ра ђу је овим план ским 
до ку мен том, при па да ка блов ском под руч ју Н°4 из дво је-
ног сте пе на (ИС) „Омла дин ски ста ди он”, Н°2, Н°2а и Н°20 
аутоматс кe телефон скe централe (АТЦ) „Ду нав”, Н°3 и Н°4 
ИС „Гун ду ли ћев ве нац” (АТЦ „Цен тар”) и Н°5 ИС „Дор ћол 
2” (АТЦ „Ака де ми ја”).

При ступ на тк мре жа из ве де на је ка бло ви ма по ста вље-
ним у те ле ко му ни ка ци о ну (тк) ка на ли за ци ју или сло бод-
но у зе мљу, а прет плат ни ци су пре ко спо ља шњих од но сно 
уну тра шњих из во да по ве за ни са ди стри бу тив ном мре жом. 
Раз вод на мре жа је ком би но ва на, под зем на и над зем на. Над-
зем на тк мре жа по ло же на је по тк и ее сту бо ви ма.

У по сто је ћој тк ка на ли за ци ји из гра ђен је ве ћи број оп-
тич ких тк ка бло ва пре но сне тран спорт не мре же Бе о гра да, 
оп тич ких тк ка бло ва за по ве зи ва ње ба зних ста ни ца Мо бил-
не те ле фо ни је Ср би је као и за по ве зи ва ње би знис ко ри сни-
ка и мул ти сер ви сних при ступ них чво ро ва (МСАН – mul ti-
ser vi ce ac cess no de) на тк мре жу.

На по след њој ета жи по сто је ћег објек та МУП РС из гра-
ђе не су две ба зне ста ни це Мо бил не те ле фо ни је Ср би је, као 
и јед на на објек ту „Ду га” а. д.

За упра вља ње са о бра ћај ним то ко ви ма дуж по те за пред-
мет них са о бра ћај ни ца из гра ђе на је све тло сна сиг на ли за ци ја.

За од ре ђи ва ње по треб ног бро ја те ле фон ских при кљу ча-
ка (тф) ко ри сти се прин цип:

Стам бе на је ди ни ца 1,5 те ле фон ски при кљу чак
Про све та 1 тф/200–500 m²
Здрав ство 1 тф/100 m²
По сло ва ње 1 тф/40–60 m²
Оста ле на ме не 1 тф/40–500 m²

На осно ву усво је ног прин ци па до шло се до ори јен та ци-
о ног бро ја те ле фон ских при кљу ча ка за пред мет но под руч-
је ко ји из но си cca 22.000. У том сми слу, нео п ход но је из вр-
ши ти по ве ћа ње ка па ци те та тк мре же, од но сно по треб но је 
пла ни ра ти но ву тк мре жу и ре кон стру и са ти по сто је ће ка-
блов ско под руч је Н°2 и Н°2а АТЦ „Ду нав”. 

За сме штај тк опре ме и уре ђа ја, у ци љу по ве ћа ње ка па-
ци те та тк мре же и пре ла ска на но ве тех но ло ги је у обла сти 
те ле ко му ни ка ци ја, на пред мет ном под руч ју пла ни ра се че-
тр на ест (14) про сто ри ја.

Пла ни ра не про сто ри је рас по де ли ти по бло ко ви ма на 
сле де ћи на чин:

Озна ка бло ка Број про сто ри ја за сме штај тк опре ме Ка па ци тет тф
3А1 1 2000
5А1 2 2400
2А2 1 2000
3А2 1 800

Озна ка бло ка Број про сто ри ја за сме штај тк опре ме Ка па ци тет тф
5А2 1 2000
6А2 1 2000
8А2 1 2000

13А2 1 2400
14А2 1 2000
1А3 1 600
3А3 1 800
4A3 1 600
5А3 2 2000

УКУП НО 14

Тaчну ло ка ци ју пла ни ра них објек та за сме штај тк опре ме 
од ре ди ће те ле ко му ни ка ци о ни опе ра тор сход но пер спек тив-
ном раз во ју под руч ја, од но сно с об зи ром на тач ну струк ту-
ру, по вр ши ну и на ме ну но вих обје ка та, те њи хо вим по тре-
ба ма по ве зи ва ња на тк мре жу. У сва ком но вом објек ту ко ји 
се гра ди пред ви де ти мо гућ ност из град ње про сто ри је за сме-
штај тк опре ме, ко ја мо ра да за до во ља ва сле де ће усло ве:

– про сто ри ја тре ба да се на ла зи у при зе мљу или по дру-
му објек та;

– мо ра би ти ла ко при сту пач на, ка ко за осо бље та ко и за 
увод ка бло ва;

– сво јим ди мен зи ја ма тре ба да по слу жи за сме штај од-
го ва ра ју ће ак тив не и па сив не тк опре ме (по вр ши не 20 m², 
ви си не нај ма ње 260 cm са ду плим по дом);

– да има обез бе ђе но аде кват но не пре кид но на па ја ње и 
кли ма ти за ци ју;

– из ве де но аде кват но узе мље ње;
– кроз про сто ри ју не сме ју да про ла зе то пло вод не, ка на-

ли за ци о не и во до вод не ин ста ла ци је.
Пла ни ра не тк уре ђа је и опре му по ве за ти оп тич ким тк 

ка блом са АТЦ „Ду нав” или АТЦ „Цен тар”.
Ка ко се, на пред мет ном под руч ју, ра ди о прет плат ни ци-

ма раз ли чи тих тк по тре ба нео п ход но је пла ни ра ти сло же ну 
тк ин фра струк ту ру ко ја ће ис пу ни ти све зах те ве у по гле ду 
ком плек сних ши ро ко по ја сних услу га, у скла ду са нај но ви јим 
тех но ло ги ја ма из тк обла сти. У том сми слу, пла ни ра се ди-
стри бу тив на и при вод на тк ка на ли за ци ја до сва ког објек та
од го ва ра ју ћег ка па ци те та (бро ја це ви преч ни ка Ø110 mm, 
од но сно Ø50 mm).

Пла ни ра ну тк ка на ли за ци ју ре а ли зо ва ти у об ли ку ди-
стри бу тив не тк ка на ли за ци је (дтк) у ко ју ће се по по тре би 
увла чи ти ба кар ни од но сно оп тич ки тк ка бло ви, сход но мо-
дер ни за ци ји по сто је ћих и ши ре њу са вре ме них тк си сте ма 
(мре же и обје ка та) и услу га, ка ко би се омо гу ћи ло ефи ка-
сно одр жа ва ње и раз ви ја ње си сте ма. Ка па ци те те дтк при ла-
го ди ти бу ду ћим по тре ба ма по ве зи ва ња на мре жу обје ка та 
чи ја је из град ња пла ни ра на овим и дру гим план ским до ку-
мен ти ма. При ли ком пла ни ра ња дтк, за прет плат нич ке тк 
во до ве и во до ве ка блов ске те ле ви зи је, пла ни ра ти пот пу ну 
тк ин ста ла ци ју при ме ре ну на ме ни објек та.

Пла ни ра ну дтк из гра ди ти у тро то ар ском про сто ру са 
пла ни ра ним пре ла зи ма ис под ко ло во за у скла ду са про пи-
си ма, пра вил ни ци ма и пре по ру ка ма у по гле ду ду би не по ла-
га ња, оси гу ра ва ња про пи са них ра сто ја ња од дру гих ин ста-
ла ци ја, као и при ли ком оси гу ра ња ви син ских ра сто ја ња код 
укр шта ња са дру гим ин ста ла ци ја ма. У том сми слу, дуж свих 
пла ни ра них са о бра ћај ни ца, у тро то ар ском про сто ру са нај-
ма ње јед не стра не са о бра ћај ни це, пла ни ра не су тра се за по-
ла га ње тк ка на ли за ци је, са пре ла зи ма на свим рас кр сни ца-
ма са о бра ћај ни це. Уоп ште но, ду би на ро ва за по ста вља ње тк 
ка на ли за ци је у тро то а ру је 0,8 m, а у ко ло во зу 1,0 m (ме ре ћи 
од нај ви ше тач ке гор ње це ви).

Од пла ни ра них про сто ри ја, за сме штај тк опре ме и уре-
ђа ја, фор ми ра ти но ва ка блов ска под руч ја, и по ло жи ти тк 
ка бло ве до пла ни ра них прет плат ни ка.
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По је ди ни де ло ви по сто је ће тк ка на ли за ци је ди рект но су 
угро же ни пла ни ра ном ре кон струк ци јом са о бра ћај ни ца па 
је исту по треб но за шти ти ти, од но сно из ме сти ти на без бед-
ну ло ка ци ју. Пла ни ра се да по је ди на по сто је ћа тк ок на, ко ја 
ће се ре кон струк ци јом са о бра ћај ни ца на ћи у ко ло во зу, из-
гра де као ду пло ок но са ула зом из пла ни ра ног тро то а ра.

На ме сти ма где су по сто је ћи тк ка бло ви угро же ни из-
град њом пла ни ра них обје ка та обра ти ти па жњу да не до ђе 
до њи хо вог ме ха нич ког оште ће ња, па је исте по треб но за-
шти ти ти, од но сно из ме сти ти дуж пла ни ра них тра са за тк 
ка на ли за ци ју.

По сто је ћу тк ка на ли за ци ју про ши ри ти за по тре бан број 
це ви. 

Ди стри бу тив не тк ка бло ве ко ји су по ста вље ни кроз тк 
ка на ли за ци ју а чи ји ка па ци тет не за до во ља ва по тре бе пла-
ни ра них ко ри сни ка тк услу га, за ме ни ти но вим ве ћег ка па-
ци те та.

Пла ни ра не ка бло ве за по тре бе ка блов ског ди стри бу ци о-
ног си сте ма по ло жи ти кроз тк ка на ли за ци ју.

По сто је ћу над зем ну тк мре жу из ме сти ти у пла ном пред-
ви ђе не тра се за тк ка на ли за ци ју.

Све по сто је ће ба зне ста ни це мо бил не те ле фо ни је (опре-
му бе жич не при ступ не тк мре же) ко је се на ла зе на по след-
њој ета жи по сто је ћих објек та ко ји се укла ња ју из ме сти ти на 
по след њу ета жу пла ни ра них обје ка та и обез бе ди ти про стор 
по вр ши не 20 m².

За упра вља ње са о бра ћај ним то ко ви ма, дуж пла ни ра них 
са о бра ћај ни ца, пла ни ра се све тло сна сиг на ли за ци ја ко ја 
функ ци о ни ше у окви ру си сте ма ли ниј ске ко ор ди на ци је ра-
да сиг на ла. 

За по тре бе си сте ма за ре гу ли са ње, пра ће ње и упра вља-
ње са о бра ћа јем пла ни ра се по ла га ње оп тич ких ка бло ва све-
тло сне сиг на ли за ци је у одво је ном ро ву па ра лел но са дтк. За 

на па ја ње све тло сне сиг на ли за ци је елек трич ном енер ги јом, 
ко ри сти ти мре жу Елек тро ди стри бу ци је Бе о град.

* Те ле ком Ср би ја, бр. 0739/0760/03/01-162997/3 ММ/98 од 28. ју ла 2011.

2.2.6. То пло вод на мре жа и објек ти
(гра фич ки при лог бр. 7 „То пло вод на и га со вод на мре жа 

и објек ти” Р 1:1.000)

У це ли ни А1 (блок 1А1) из ве ден је то плот ни из вор то пла на 
ТО „Ду нав” пре ко ко је се то плот ном енер ги јом снаб де ва ју по-
тро ша чи на оп шти на ма Ста ри град, Сав ски ве нац, Вра чар, Па-
ли лу ла и Зве зда ра. Ко тлов ско по стро је ње ТО „Ду нав” је укуп-
ног про из вод ног ка па ци те та Q=348 MW. Та ко ђе у то пла ни су 
ин ста ли са на и два пар на ко тла ка па ци те та 2x10 t/h за си ће не па-
ре при ти ска р=13 бар-а. Ис по ру ка то плот не енер ги је за по тре бе 
по тро шње то пле во де по тро ша ча се вр ши 24 ча са днев но то ком 
це ле ка лен дар ске го ди не. Као основ но го ри во за ко тло ве ко ри-
сти се при род ни гас из град ског га со вод ног си сте ма, а ре зер вно 
го ри во пред ста вља сред ње уље за ло же ње де фи ни са но у скла ду 
са „Пра вил ни ком о тех нич ким и дру гим зах те ви ма за теч на го-
ри ва нафт ног по ре кла” („Слу жбе ни гла сник РС”, број 128/07).

Це ли не А1 и А2 су де ли мич но то пли фи ко ва не тј. при па-
да ју то пли фи ка ци о ном си сте му то пла не „Ду нав”, од но сно то-
плот ном кон зу му ма ги страл ног то пло во да Ø711,2/12,5 mm 
ко ји је по ло жен од ТО „Ду нав” и дуж са о бра ћај ни це Гун ду-
ли ћев ве нац са кра ком Ø219,1/315 mm у Бу ле ва ру де спо та 
Сте фа на. На ову мре жу при кљу че на је ве ћи на по тро ша ча у 
бло ко ви ма 11А2 и 12А2.

У це ли ни А3 не ма из гра ђе не то пло вод не мре же са по-
стро је њи ма.

На осно ву пла ни ра них ка па ци те та за пред мет ни про-
стор, из вр ше на је про це на то плот ног кон зу ма ко ја је да та у 
сле де ћем та бе лар ном пре гле ду:

Блок / Це ли на БРГП 
– ста но ва ње

БРГП 
– де лат но сти

То плот ни кон зум 
– ста но ва ње (KW)

То плот ни кон зум 
– де лат ност (KW) Укуп ни то плот ни кон зум (KW)

1А1 0 59000 0 6140 6140
2A1 0 1400 0 150 150
3A1 28944 58001 2550 6035 8585
4A1 0 25650 0 2670 2670
5A1 0 246925 0 25680 25680

Укуп но – це ли на А1 28944 330576 2550 40675 43225
1А2 9072 2268 800 235 1035
2А2 53088 19742 4670 2055 6725
3А2 20800 21700 1830 2260 4090
4А2 0 17050 0 1775 1775
5А2 38405 59064 3380 6145 9525
6А2 30542 100671 3690 10470 14160
7А2 0 9550 0 995 995
8А2 13176 52704 1160 5480 6640
9А2 0 24235 0 2520 2520

11А2 27000 7000 2380 730 3110
12А2 0 27000 0 2810 2810
13А2 37920 115480 3340 12010 15350
14А2 0 64500 0 6710 6710

Укуп но – це ли на А2 230003 520964 21250 54195 75445
1A3 0 22400 0 2330 2330
2A3 0 1750 0 185 185
3A3 8040 32160 710 3345 4055
4А3 0 15750 0 1640 1640
5А3 0 179712 0 18690 18690

Укуп но – це ли на А3 8040 251772 710 26190 26900
 266987 1103312 24510 121060 145570=145,57 MW 
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По тре бан то плот ни кон зум од Q=145,6 MW за све по-
сто је ће и пла ни ра не по тро ша че зах те ва пре све га из град њу 
но вог ма ги страл ног во да преч ни ка Ø813/1.000 mm са ма-
ги страл ним кра ком Ø558,8/710 mm од то пла не ТО „Ду нав” 
пре ма пред мет ним бло ко ви ма це ли на А1 и А2, и да ље уну-
тар глав них јав них са о бра ћај ни ца ка ко би се из вр ши ла ком-
плет на то пли фи ка ци ја.

Це ли на А3 при па да греј ном под руч ју то пла не ТО „Ду-
нав” и ТО „Ви шњич ка ба ња” и ње на то пли фи ка ци ја је усло-
вље на из град њом то пло вод не мре же из прав ца то пла не ТО 
„Ду нав” и из прав ца Ули це Ви шњич ке ко ја је де фи ни са на 
пре ма ПГР де ла на се ља Ка ра бур ма: I и III зо на, на те ри то-
ри ји Оп шти не Па ли лу ла („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
број 20/07).

Део це ли не А3 мо гу ће је при кљу чи ти на по сто је ћу то-
пло вод ну мре жу греј ног под руч ја то пла не ТО „Ду нав” из 
Ули це Ми је Ко ва че ви ћа пре ко пла ни ра ног ма ги страл ног 
то пло во да Ø273/400 mm ко ји је тра си ран пре ма ПДР про-
сто ра из ме ђу ули ца: Бу ле вар де спо та Сте фа на (29. но вем-
бра), Ми тро по ли та Пе тра, Дра го сла ва Сре јо ви ћа (Пар-
ти зан ски пут) и Ми је Ко ва че ви ћа, са де ни ве ли са ном 
рас кр сни цом „Пан че вач ки мост” („Слу жбе ни лист гра да 
Бе о гра да”, број 34/09).

Та чан број и дис по зи ци ја пла ни ра них то плот них под-
ста ни ца као и крај ње тра се њи хо вих то пло вод них при кљу-
ча ка де фи ни шу се из ра дом да ље тех нич ке до ку мен та ци је а 
све пре ма Тех нич ким усло ви ма ЈКП „Бе о град ске елек тра не”. 

Ка ко се ра ди о ре ла тив но ве ли ким по тре ба ма за то плот-
ном енер ги јом, ова те ри то ри ја у свом фи нал ном ре ше њу 
узро ку је и по ве ћа ње ин ста ли са них сна га (тер мич ко про-
ши ре ње) два по сто је ћа то плот на из во ра, а то су то пла не ТО 
„Ду нав” и ТО „Ви шњич ка ба ња”. 

У окви ру ком плек са то пла не ТО „Ду нав” у ци љу по-
ве ћа ња про из вод них ка па ци те та за Q=400 MW, а у окви-
ру де фи ни са них гра ђе вин ских ли ни ја пла ни ра ју се но ви 
објек ти и по стро је ња: по гон ски обје кат то пла не ко га чи-
не глав ни по гон ски обје кат, тра фо ста ни це са елек тро ра-
звод ним по стро је њем и обје кат по моћ них си сте ма; два 
по стро је ња за кон ден за ци ју дим них га со ва; је дан но ви 
дим њак са две дим не це ви; мер но-ре гу ла ци о на ста ни ца 
(МРС); обје кат во до за хва та и по стро је ње хе миј ске при-
пре ме во де. Та ко ђе, у окви ру по сто је ћег ком плек са то пла-
не ТО „Ду нав” пла ни ра ти из град њу или ре кон струк ци ју: 
објек та по стро је ња за ком би но ва ну про из вод њу елек-
трич не и то плот не енер ги је (ЦХП); објек та у ко ји би се 
сме сти ла Ор га ни за ци о на це ли на – Цен тар за ква ли тет и 
еко ло ги ју ЈКП „Бе о град ске елек тра не”; објек та у ко ме би 
се ло ци рао „Цен тар за ба жда ре ње ме ри ла то плот не енер-
ги је” ЈКП „Бе о град ске елек тра не”; објек та за сме штај сер-
ви сних ра ди о ни ца и ма га ци на за по тре бе одр жа ва ња по-
гон ских обје ка та и опре ме; објек та за по тре бе сме шта ја 
по стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад них во да из свих по-
стро је ња, и дру ге пра те ће са др жа је.

Пла ни ра на из град ња но вих и ре кон струк ци ја по сто-
је ћих обје ка та и по стро је ња у окви ру ком плек са то пла не 
ТО „Ду нав” би ће де та љан пред мет раз ра де кроз из ра ду ур-
ба ни стич ког про јек та. Та ко ђе, с об зи ром да се у ком плек-
су то пла не ТО „Ду нав” на ла зи и Тер мо е лек тра на „Сна га и 
све тлост” као до појединачно добро под претходном заш-
титом (опи са но у по гла вљу 4 – За шти та кул тур них до ба ра), 
у фа зи из ра де ур ба ни стич ког про јек та нео п ход но је спро-
ве сти де таљ не ана ли зе ста ња кон струк тив ног скло па, ва-
ло ри за ци ју обје ка та и мо гућ но сти ње го ве ре ха би ли та ци је 
у за ви сно сти од пла ни ра них са др жа ја и ка па ци те та објек-
та. Пла ни ра на на ме на тре ба да омо гу ћи са на ци ју, ре ви та-
ли за ци ју, одр жа ва ње и пре зен та ци ју овог објек та и с тим у 

ве зи нео п ход но је у у то ку из ра де ур ба ни стич ког про јек та 
оба ви ти са рад њу са За во дом за за шти ту спо ме ни ка кул ту-
ре гра да Бе о гра да.

За по сто је ћу ТО „Ду нав” из дво је на је гра ђе вин ска пар-
це ла И-1 на ко јој се пла ни ра ре кон струк ци ја, до град ња и 
из град ња но вих ка па ци те та то пла не, пре ма сле де ћим ур ба-
ни стич ким па ра ме три ма:

Гра ђе вин ска пар це ла И-1

Мак си мал ни ин декс за у зе то сти – З 50%
Мак си мал ни ин декс из гра ђе но сти – И 1.0
Мак си мал на спрат ност П+4 – П+5

Мак си мал на ви си на глав ног по гон ског објек та 40 m

На по ме не:
– Ви си на но вих дим ња ка не сме би ти ве ћа од ви си не по-

сто је ћег.
– Ми ни мал но уда ље ње но вих обје ка та, опре ме или по-

стро је ња на ТО „Ду нав” од објек та ста ре тер мо е лек тра не 
„Сна га и све тлост” је 7 m.

– У слу ча ју да по сто је ћи објек ти то пла не ни су у окви ру 
пла ном де фи ни са них гра ђе вин ских ли ни ја, они се не мо гу 
до гра ђи ва ти већ је до зво ље но са мо те ку ће одр жа ва ње. 

– Но ва по стро је ња и објек ти то пла не мо гу да пре ва зи-
ла зе де фи ни са не ли ни је гра ђе ња (ко ри дор ши ри не 10 m 
из ме ђу две зо не гра ђе ња) ко ји ма се обез бе ђу је за шти та ин-
фра струк тур них во до ва, али на ви си ни ве ћој од 5 m од ко-
те те ре на.

При ли ком про јек то ва ња и из град ње тер мо тех нич ких 
во до ва и по стро је ња у све му се при др жа ва ти про пи са из 
„Од лу ке о снаб де ва њу гра да то плот ном енер ги јом” („Слу-
жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 2/87) и оста лих ва же ћих 
тех нич ких нор ма ти ва и про пи са ма шин ске стру ке. 

* ЈКП „Бе о град ске елек тра не", I-22405 од 9. де цем бра 2011.

2.2.7. Га со вод на мре жа и објек ти
(гра фич ки при лог бр. 7 „То пло вод на и га со вод на мре жа 

и објек ти” Р 1:1.000)

На пред мет ном под руч ју из ве де ни су и у фа зи екс пло а-
та ци је сле де ћи га со во ди и мер но-ре гу ла ци о не ста ни це:

1. Град ски га со вод преч ни ка Ø406,4 mm и при ти ска 
р=612 bar, де о ни ца Ко њар ник–Дор ћол,

2. Мер но-ре гу ла ци о на ста ни ца (МРС) ТО „Ду нав” ка па-
ци те та Bh=29.800 m³/h,

3. При кључ ни га со во ди преч ни ка Ø114,3 mm и Ø88,9 
mm и при ти ска р=612 bar за МРС „Ду га” и МРС „ПКБ – 
Хлад ња ча”,

4. Мер но-ре гу ла ци о не ста ни це (МРС) „Ду га” ка па ци-
те та Bh=3.800 m³/h и МРС „ПКБ – Хлад ња ча”, ка па ци те та 
Bh=1.000 m³/h,

5. При кључ ни га со вод преч ни ка Ø114,3 mm и при ти ска 
р=612 bar и мер но-регулационa ста ни ца (МРС) „БВК”, ка-
па ци те та Bh=3.000 m³/h,

6. При кључ ни га со вод преч ни ка Ø168,3 mm и при ти ска 
р=612 bar и мер но-ре гу ла ци о на ста ни ца (МРС) „БПК”, ка-
па ци те та Bh=3.300 m³/h,

7. При кључ ни га со вод преч ни ка Ø88,9 mm и при ти ска 
р=612 bar и мер но-ре гу ла ци о на ста ни ца (МРС) „Ме тал ци”.

На осно ву ори јен та ци о них пла ни ра них ка па ци те та за 
пред мет ни про стор, из вр ше на је про це на по тро шње при-
род ног га са за по је ди не зо не, ко ја је да та у сле де ћем та бе-
лар ном пре гле ду:
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Блок / Це ли на БРГП
– ста но ва ње

БРГП 
– де лат но сти

По тро шња при род ног га са 
– ста но ва ње (m³/h)

По тро шња при род ног га са 
– де лат но сти (m³/h)

Укуп на по тро шња 
при род ног га са (m³/h)

3A1-С1 28944 6586 410 110 520
4A1-К3 0 25650 0 425 425

Укуп но – це ли на А1 28944 32236 410 535 945
1А2-С1 9072 2268 130 40 170

2А2-С1+К1 53088 18592 740 310 1050
4А2 0 17050 0 280 280

5А2-С1 38405 9601 540 160 700
6А2 – јав ни објек ти и С1 30542 19086 430 315 745

7А2 0 9550 0 160 160
9А2 0 24235 0 400 400

13А2 28620 114480 400 1890 2290
14А2 0 64500 0 1065 1065

Укуп но – це ли на А2 159727 279362 2240 4620 6860
1A3 0 22400 0 370 370
2A3 0 1750 0 30 30
4А3 0 15750 0 260 260
5А3 0 179712 0 2970 2970

Укуп но – це ли на А3 0 219612 0 3630 3630
 188671 531210 2650 8785 11435

За пла ни ра не са др жа је по треб но је обез бе ди ти cca 
11.600 m³/h при род ног га са. Град ски га со вод преч ни ка 
Ø406,4 mm и при ти ска р=612 бар, де о ни ца Ко њар ник–
Дор ћол, је до вољ не про пу сне мо ћи за за до во ље ње по тре ба 
за га сом но во пла ни ра них по тро ша ча. 

За но во пла ни ра ни ка па ци тет МРС ТО „Ду нав” од 
Bh=65.000 m³/h, пла ни ра се из град ња де о ни це град ског га-
со во да при ти ска р=612 бар и преч ни ка Ø406,4 mm од ле ве 
оба ле Ду на ва, ис под реч ног ко ри та и ули цом Ду нав ски кеј 
до МРС ко ји ће би ти об ра ђен по себ ном план ском до ку мен-
та ци јом.

Ка ко се ра ди о де таљ ној тран сфор ма ци ји про сто ра и из-
ме шта њу по сто је ћих ин ду стриј ских по тро ша ча, по сто је ћи 
на ве де ни еле мен ти га со вод не мре же и по стро је ња (под тач. 
3, 4, 5, 6. и 7) ће се уки ну ти.

При кљу че ње на град ску га со вод ну мре жу, из град њом 
но вих де о ни ца при кључ них га со во да и две пла ни ра не мер-
но-ре гу ла ци о не ста ни це (МРС „Ада Ху ја 3” и „Ада Ху ја 4”) 
оп ште по тро шње, омо гу ћи ће га си фи ка ци ју по је ди них зо на 
ко ју ће пра ти ти и из град ња ди стри бу тив ног га со во да при-
ти ска р=14 бар или бло ков ских га сних ко тлар ни ца до крај-
њих по тро ша ча.

По треб но је из гра ди ти сле де ће мер но-регулационe ста-
ни це: 

1. МРС ТО „Ду нав 2”, ка па ци те та Вh = 65.000 m³/h са 
цев ним мо стом у бло ку 1А1, у ком плек су ТО „Ду нав”. Ка па-
ци тет пла ни ра не МРС про ра чу нат је та ко да за до во љи по-
тре бе тер мич ког про ши ре ња то пла не ТО „Ду нав”. МРС је 
зи да ни обје кат ди мен зи ја 1511 m, и у њој се вр ши ре гу ли-
са ње при ти ска, ме ре ње про то ка и одо ри за ци ја га са. По сто-
је ћа МРС ТО „Ду нав” се за др жа ва ра ди снаб де ва ња га сом 
по сто је ћих ко тло ва то пла не ТО „Ду нав”.

2. МРС „Ада Ху ја 3”, ка па ци те та Вh= 7.900 m³/h у бло ку 
7А2 (гра ђе вин ска пар це ла И-4). Ка па ци тет пла ни ра не МРС 
про ра чу нат је та ко да за до во љи по тре бе пред мет них ко-
ри сни ка за гре ја њем и ко ри шће њем то пле во де. МРС је зи-
да ни обје кат ди мен зи ја 95 m, и у њој се вр ши ре гу ли са ње 
при ти ска, ме ре ње про то ка и одо ри за ци ја га са. 

3. МРС „Ада Ху ја 4”, ка па ци те та Вh=3.700 m³/h у бло ку 
5А3 (гра ђе вин ска пар це ла И-8). Ка па ци тет пла ни ра не МРС 
про ра чу нат је та ко да за до во љи по тре бе пред мет них ко-
ри сни ка за гре ја њем и ко ри шће њем то пле во де. МРС је зи-
да ни обје кат ди мен зи ја 53 m, и у њој се вр ши ре гу ли са ње 
при ти ска, ме ре ње про то ка и одо ри за ци ја га са.

Га сне ста ни це се на ла зе на ра сто ја њу од ми ни мал но 8 m
од спољ ње иви це ко ло во за јав не са о бра ћај ни це и мо ра ју 
има ти обез бе ђен при ступ ни пут ши ри не 3 m. Око МРС на 
ра сто ја њу од 3 m из гра ди ти ме тал ну огра ду.

Та ко ђе, пла ни ра се из град ња два га со вод на град ска при-
кључ ка преч ни ка Ø168,3 mm и 133 mm при ти ска р=612 
bar за по тре бе ком плек са лу ке „Бе о град”. 

Ди стри бу тив на га со вод на мре жа при ти ска р=1/4 бар-
а, об у хва та га со вод ни си стем од МРС-ца, до по је ди нач них 
при кљу ча ка сва ког по тро ша ча уну тар пред мет них бло ко ва 
пред ви ђе них за га си фи ка ци ју. При ли ком по ла га ња га со вод-
них це ви во ди ти ра чу на о ње го вом до зво ље ном ра сто ја њу у 
од но су на оста ле ин фра струк тур не во до ве. 

На ме сти ма укр шта ња га со во да са ко ло во зом исти мо-
ра би ти за шти ћен са за штит ном це ви или не ким дру гим за-
штит ним еле мен том у скла ду са ва же ћим про пи си ма и нор-
ма ти ви ма.

За штит на зо на у окви ру ко је је за бра ње на сва ка град ња 
обје ка та су пра струк ту ре из но си:

– за град ски га со вод при ти ска р=6/12 бар-а по 3 m ме ре-
но са обе стра не це ви,

– за ди стри бу тив ни га со вод при ти ска р=1/4 бар-а по 1 m 
ме ре но са обе стра не це ви,

– за мер но-ре гу ла ци о ну ста ни цу (МРС) 15 m у ра ди ју су 
око ње.

Код про јек то ва ња и из град ње град ског и ди стри бу-
тив ног га со во да у све му по што ва ти од ред бе из „Усло ва и 
тех нич ких нор ма ти ва за про јек то ва ње и из град њу град-
ског га со во да” („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 14/72, 
18/82, 26/83) и из „Пра вил ни ка о тех нич ким нор ма ти ви ма 
за по ла га ње и про јек то ва ње ди стри бу тив ног га со во да од 
по ли е ти лен ских це ви за при ти сак до 4 бар-а” („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 22/92).

2.2.8. Об но вљи ви из во ри енер ги је 
Ка ко је из град ња свих еле ме на та то пло вод не и га со вод не 

мре же на под руч ју пла на, усло вље на ве ли ким ин ве сти ци-
ја ма и фа зно шћу из град ње, снаб де ва ње то плот ном енер ги-
јом се мо же обез бе ди ти и ал тер на тив но, ко ри шће њем об но-
вљи вих из во ра енер ги је.

Ко ри шће ње об но вљи вих из во ра енер ги је (ОИЕ) у об у-
хва ту пла на мо гу ће је обез бе ди ти из град њом фо то на пон-
ских со лар них елек тра на. 
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По вр ши не за со лар не елек тра не пла ни ра ти на кро во ви-
ма по сто је ћих и пла ни ра них обје ка та у окви ру зо на С и К у 
скла ду са њи хо вом ори јен та ци јом и ин со ла ци јом. Со лар не 
па не ле по ста вља ти та ко да не на ру ше ар хи тек тон ске зах те-
ве и да ефе кат огле да ла (од сја ја) не угро жа ва дру ге објек те.

Из град њу со лар них елек тра на из ве сти у скла ду са За-
ко ном о елек тро при вре ди, Од лу ком о оп штим усло ви ма 
за ис по ру ку елек трич не енер ги је и дру гим про пи си ма из 
ове обла сти.

2.3. Јав не зе ле не по вр ши не
(гра фич ки при лог бр. 2 „Пла ни ра на на ме на по вр ши на” Р 1:1.000) 

(гра фич ки при лог бр. 8 „Син хрон план” Р 1:1.000)

На об у хва ће ном под руч ју пла ни ра ју се јав не зе ле не по-
вр ши не:

– скве ро ви,
– парк,
– за штит но зе ле ни ло,
– зе ле ни ло у ре гу ла ци ји ули ца.

Скве ро ви
Скве ро ви су пла ни ра ни на укр шта њу ули ца:
– Ду нав ски кеј и Ду нав ски кеј 2, 
– Ду нав ски кеј 2 и Жор жа Кле ман соа,
– Цви ји ће ва 1 и Ви ли не во де.
Отво ре ни сквер пред ста вља про стор где до ми ни ра пар-

тер но уре ђе ње са за тра вље ним по вр ши на ма на ко ји ма се 
са ди ни же ши бље, пе ре не и се зон ско цве ће. Др ве ће и ши-
бље мо же би ти ко ри шће но по је ди нач но и у гру па ма ка да не 
за кла ња по глед и ви зур не тач ке пре ма отво ре ном про сто ру 
скве ра. За та кву свр ху се углав ном ко ри сте вр сте др ве ћа са 
пра вил ним и си ме трич ним кро шња ма, не што ни же ви си не 
али не ма ње од 5 m. 

Пла ни ра ти ста зе и пе шач ке ко му ни ка ци је ко је по ве-
зу ју раз ли чи те са др жа је у про сто ру, а за за сто ре, од но сно 
по пло ча не по вр ши не, ко ри сти ти ква ли тет не ма те ри ја ле. 
Пред ви де ти мо би ли јар (клу пе, све тиљ ке и др.) ко ји ће об-
ли ков но би ти ускла ђен са на ме ном и естет ским аспек том 
про сто ра.

У скла ду са рас по ло жи вим про сто ром, на ме на ма и по-
тре ба ма ко ри сни ка, мо гу ће је пред ви де ти и фон та не, во де-
не ка ска де, скулп ту ре, че сме и сл.

Парк
Пар ков ска по вр ши на пла ни ра се у бло ку 5А1. 
У окви ру пар ка, пла ни ра ти про сто ре за од мор и шет њу, 

де ч ја игра ли шта са спра ва ма ко ја су при ла го ђе на раз ли чи-
тим уз ра сти ма, про ме на де и ста зе за ре кре а ци ју и шет њу, 
пар ков ски мо би ли јар, фон та не и др. Стил у ком по зи ци-
ји зе ле ни ла (др ве ће, ши бље, пе ре не, цвет ња ци, трав ња ци и 
др.) тре ба да бу де ме шо вит, од но сно пеј за жно-ге о ме триј ски 
или из ра жен кроз тре нут но ва же ће са вре ме не тен ден ци је у 
пеј за жном про јек то ва њу пар ко ва у град ским сре ди на ма. 

Иза бра ни сад ни ма те ри јал мо ра би ти ви со ких естет ских 
и здрав стве них кри те ри ју ма, от по ран на не га тив не ути ца је 
сре ди не (за га ђен ва здух, ми кро кли мат ски усло ви и др.) уз 
из бе га ва ње оних вр ста ко је су пре по зна те као алер ген ти.

Мо гу ће је пред ви де ти и ме ста са ма њим фон та на ма, ка-
ска да ма, че сма ма, као и про сто ре са скулп ту ра ма, умет нич-
ким ин ста ла ци ја ма и др.

Пре глед ност, до бра ви дљи вост у са гле да ва њу не по сред-
не око ли не, јав ност про сто ра и јед но став но, бр зо по ве зи-
ва ње са окол ним са др жа ји ма ван пар ков ских по вр ши на, 
пред ста вља ју је дан од ва жних усло ва и оба ве за при про-
јек то ва њу но вих пар ков ских це ли на. Ви со ко ши бље, жи ве 

огра де и огра де од чвр стих гра ђе вин ских ма те ри ја ла, пла-
ни ра ти на ме сти ма ко ја су на до вољ ном уда ље њу од ста за за 
кре та ње пе ша ка или на по вр ши на ма ко ја пред ста вља ју ме-
ста за пре дах или од мо ри шта. 

Ста зе пла ни ра ти та ко да бу ду пре глед не са из ра же ним и 
до бро осве тље ним пре чи ца ма, од ма те ри ја ла чи је по вр ши-
не ни су глат ке и кли за ве, а би ло ка кве пре пре ке по ста вља ти 
ни ско до 1 m ви си не. 

Пла ни ра ти и по ста вља ње пар ков ског осве тље ња ра ди 
ства ра ња при јат ни јег и си гур ни јег јав ног про сто ра.

Заштитно зеленило
За штит но зе ле ни ло пла ни ра но је за за шти ту ин фра-

струк тур них во до ва, ра ди ума ње ња не га тив них ефе ка та са-
о бра ћа ја, за озе ле ња ва ње шкар пи Бу ле ва ра де спо та Сте фа-
на, у при о бал ном по ја су Ду на ва, итд.

На пар це ла ма за штит ног зе ле ни ла пла ни ра ти пе шач ке 
то ко ве, пла тое са од мо ри шти ма и аде кват ним мо би ли ја ром. 
Др ве ће и ши бље са ди ти на ми ни мал ном раз ма ку од 3 m од 
иви це ин фра струк тур них во до ва. На тра са ма во до ва фор-
ми ра ти трав ња ке.

На пар це ли за штит ног зе ле ни ла у при о ба љу Ду на ва 
(ЗП-1) пла ни ра ти пе шач ке и би ци кли стич ке ста зе а на де-
ло ви ма где је то мо гу ће фор ми ра ти др во ре де од ли шћар-
ских вр ста. 

У про сто ру око Пан че вач ког мо ста по треб но је од ре ди-
ти ши ри ну за штит ног по ја са ко ји би ре ду ко вао не га тив не 
ути ца је са о бра ћа ја на окол ни про стор (бу ка, из дув ни га со-
ви). За штит но зе ле ни ло на овим пар це ла ма фор ми ра ти од 
раз ли чи тих вр ста ли шћар ског и зим зе ле ног др ве ћа и ши-
бља у гу стом за са ду ра ди што ефи ка сни је за шти те од нус-
про ду ка та из дув них га со ва и отров них че сти ца. 

Шкар пе са о бра ћај ни це Бу ле вар де спо та Сте фа на ко је су 
у ве ли ком на ги бу, озе ле ни ти тра вом и ши бљем ко је има ду-
бљи ко ре нов си стем ра ди спре ча ва ња еро зи је тла. 

Зеленило у регулацији улица
 Зеленило дуж путне мреже и у зони саобраћајних површина
На рас кр сни ца ма раз ли чи тих ка те го ри ја и улив но-из-

лив ним са о бра ћај ним тра ка ма пла ни ра ти озе ле ње на остр ва 
и кру жне то ко ве озе ле ње не трав ња ци ма, по ле глим ши бљем 
и жбу њем.

Дрвореди
Др во ре ди пред ста вља ју ли не ар ни тип озе ле ње ва ња у ур-

ба ном про сто ру, са став ни су део си сте ма зе ле ни ла гра да и 
има ју за циљ да по ве жу ме ђу соб но раз ли чи те ка те го ри је зе-
ле них по вр ши на. 

У за ви сно сти од на ме не про сто ра, на свим рас по ло жи-
вим по вр ши на ма где за то по сто је усло ви, по треб но је пред-
ви де ти др во ре де: у про фи ли ма ули ца, дуж пар кинг ме ста и 
пе шач ких ста за, за тим на скве ро ви ма, у пар ку, на пар це ла-
ма за штит ног зе ле ни ла, уну тар бло ко ва, итд. 

На об у хва ће ном под руч ју за др жа ва ју се по сто је ћи ква-
ли тет ни др во ре ди у ре гу ла ци ја ма ули ца: Ве ни зе ло со ва, По-
ен ка ре о ва, По реч ка, Ва тро сла ва Ли син ског, Јо ва на Ава ку-
мо ви ћа (дво стру ки др во ред), Ме тал ци 2, Бу ле вар де спо та 
Сте фа на.

Све по сто је ће др во ре де по по тре би до пу ни ти но вим 
сад ни ца ма др ве ћа.

Но ви др во ре ди пла ни ра ју се у ре гу ла ци ја ма са о бра ћај-
ни ца: Ду нав ски кеј, Ду нав ски кеј 1, Жор жа Кле ман соа, Ду-
нав ска, Ви ли не во де 1, Ви ли не во де 2, Ву ка Вр че ви ћа, Же ле-
знич ка 1, Ста за К1.

Др во ред не сад ни це ко је се са де на по пло ча ним, за стр-
тим под ло га ма по ста вља ју се у отво ре ми ни мал не ши ри-
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не 0.75 m, по кри ве не су ре шет ком у ни воу под ло ге и без 
ивич ња ка.

У це ли ни А3 пре ма тра си же ле зни це пла ни ра ти др во ред 
у за тра вље ној тра ци дуж са о бра ћај ни це Же ле знич ка 1 и ко-
му нал не ста зе К1.

Из у зет но, мо гу ће је и фор ми ра ње др во ре да сад њом у ве-
ли ке жар ди ње ре, ка се те или отво ре и то над зем но (нпр. јав-
на га ра жа и сл.). За ту свр ху, по сто је по себ не вр сте др ве ћа, 
ши бља и пе ре на ко је ће се ко ри сти ти за ова кав вид озе ле-
ња ва ња (ви си не ста ба ла до 3 m, по ле гло ши бље са плит ким 
ко ре но вим си сте мом и др.).

За др во ре де при ме ни ти вр сте др ве ћа ко је мо ра ју би ти 
здра ве и от пор не на не га тив не усло ве сре ди не, ште то чи не 
и биљ не бо ле сти, ви со ких естет ских кри те ри ју ма (пра вил-
не, си ме трич не кро шње), од го ва ра ју ћег ко ло ри та и да ни су 
на ли сти еви ден ти ра них алер ге на та. Ви си не и ши ри не др-
во ре да, као и из бор вр ста, од ре ди ти у скла ду са на ме на ма, 
ка рак те ри сти ка ма и ди мен зи ја ма про сто ра.

Да љим спро во ђе њем пла на у окви ру свих пла ни ра них 
јав них зе ле них по вр ши на ура ди ти ва ло ри за ци ју и вред но-
ва ње по сто је ћег др ве ћа и ши бља ра ди очу ва ња ква ли тет ни-
јих при ме ра ка ко ји ће би ти са став ни део Глав ног про јек та 
озе ле ња ва ња.

* ЈКП „Зе ле ни ло Бе о град”, бр. 51/375 од 26. де цем бра 2011.

2.4. Јавни објекти
(гра фич ки при лог бр. 2 „Пла ни ра на на ме на по вр ши на” Р 1:1.000)

На об у хва ће ној те ри то ри ји пла ни ра ју се сле де ће јав не 
слу жбе, јав ни објек ти и ком плек си:

– пред школ ске уста но ве,
– основ на шко ла,
– уста но ве ме ди цин ске за шти те,
– уста но ве со ци јал не за шти те,
– спе ци ја ли зо ва ни цен тар – МУП РС,
– ве те ри нар ска уста но ва „Ве те ри на Бе о град”.

2.4.1. Пред школ ске уста но ве
За пла ни ра не ста нов ни ке (око 8.450) на те ри то ри ји пла-

на оче ку је се око 620 де це пред школ ског уз ра ста.
У це ли ни А1, за сме штај де це пред школ ског уз ра ста (око 

80), пла ни ра се:
– де пан данс пред школ ске уста но ве (Д1) у при зе мљу 

стам бе них обје ка та у бло ку 3А1. 
У це ли ни А2, за сме штај де це пред школ ског уз ра ста (око 

520), пла ни ра се:
– пред школ ска уста но ва у бло ку 5А2, гра ђе вин ска пар це-

ла ЈС-2,
– 3 де пан дан са пред школ ских уста но ва (Д2, Д3 и Д4) у 

при зе мљи ма стам бе них обје ка та у бло ко ви ма 2А2, 6А2 и 13А2. 
У це ли ни А3, сме штај де це пред школ ског уз ра ста (око 

20), пла ни ра ти у објек ти ма пред школ ских уста но ва у 
окру же њу:

– пред школ ска уста но ва „Бо шко Бу ха”, Ули ца Сте ва на 
Ду ки ћа 28,

– пред школ ска уста но ва „Би се ри”, Ули ца ср не тич ка 22,
– пла ни ра на пред школ ска уста но ва у це ли ни А2, у бло-

ку 5А2.

Та бе ла 2 – Та бе ла пла ни ра них пред школ ских уста но ва

Р. бр. На зив Адре са Ориј. пов. компл. (m²) Ориј. БРГП (m²) Спрат ност Број ко ри сни ка
1 де пан данс Д1 блок 3А1 650 80
2 пред школ ска уста но ва ЈС-2 блок 5А2 4.744 2.370 П+1 315
3 де пан данс Д2 блок 2А2 650 80
4 де пан данс Д3 блок 6А2 650 80
5 де пан данс Д4 блок 13А2 650 80

Ви шак ка па ци те та пла ни ра них пред школ ских уста но ва по кри ва ће део по тре ба бу ду ћих ста нов ни ка на пре о ста лом де-
лу под руч ја Ада Ху је – „фа зе Б и В” тран сфор ма ци је ду нав ског при о ба ља у функ ци је град ског цен тра. 

Пред школ ске уста но ве
Пра ви ла пар це ла ци је – Пла ном је де фи ни са на гра ђе вин ска пар це ла пред школ ске уста но ве (ЈС-2) и ни је до зво ље но ње но да ље пар це ли са ње.

На ме на –  Јав ни објек ти за бо ра вак де це пред школ ског уз ра ста пла ни ра ју се као ком би но ва на де ч ја уста но ва тј. обје кат на за себ ној пар це ли 
(ЈС-2) или као де пан дан си де ч јих уста но ва у при зем ним де ло ви ма стам бе них обје ка та (Д1-Д4). 

–  Дозвољена је изградња више објеката на парцели. На парцели није дозвољена изградња помоћних објеката, изузев отворених 
терена и мобилијара за игру и боравак деце на отвореном. 

По ло жај –  Објек те по ста вља ти у окви ру зо не гра ђе ња ко ја је де фи ни са на гра ђе вин ском ли ни јом. Гра ђе вин ске ли ни је су ли ни је до ко јих је 
до зво ље но гра ђе ње, тј. ни је оба ве зно по ста вља ње обје ка та или де ло ва обје ка та на њих.

–  Објек ти су по по ло жа ју сло бод но сто је ћи објек ти. Ни је до зво ље но упу шта ње де ло ва обје ка та (ер ке ри, ула зне над стре шни це и сл.) 
ван де фи ни са них гра ђе вин ских ли ни ја. 

–  Уко ли ко се пла ни ра ви ше обје ка та на пар це ли, ра сто ја ње објек та од дру гог објек та у од но су на фа са ду са отво ри ма, мо ра би ти 
нај ма ње једна ви си на објек та, а у од но су на фа са ду без отво ра 1/2 те ви си не.

–  Подземна грађевинска линија не сме да пређе границе парцеле као ни дефинисану грађевинску линију према улици.
Спрат ност –  Мак си мал на спрат ност за објек те пред школ ских уста но ва је П+1.

–  Мак си мал на ко та вен ца објек та је 8,5 m у од но су на ули цу.
–  Ко та при зе мља пла ни ра них обје ка та не мо же би ти ни жа од ко те те ре на.
–  Кота приземља планираних објеката може бити максимум 1,2 m виша од коте приступне саобраћајнице.

Ин дек си –  За обје кат на за себ ној пар це ли (ЈС-2) ва же сле де ћи ур ба ни стич ки па ра ме три: 
–  мак си мал ни ин декс за у зе то сти – З = 50% 
–  мак си мал ни ин декс из гра ђе но сти – И = 0.5 

–  За де пан дан се у при зем ним ета жа ма стам бе них обје ка та (Д1-Д4) пла ни ра ти ми ни мал ну БРГП=650 m².
–  Мак си мал ним ин дек сом за пред школ ску уста но ву (ЈС-2) оства ру ју се нор ма ти ви: 

–  15 m² пар це ле/ко ри сни ку (по ГП Бе о гра да 2021: 15–18 m²)
–  7,5 m² oбјекта/кориснику (по ГП Београда 2021: 6,5–7,5 m²)

Усло ви за ар хи тек тон ско, естет ско 
об ли ко ва ње

–  При про јек то ва њу обје ка та пред школ ских уста но ва и ло ци ра њу де пан дан са у при зе мљи ма стам бе них обје ка та, уко ли ко је мо гу ће, 
обез бе ди ти ју жну ори јен та ци ју за груп не со бе. 



28. децембар 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 70 – 21

Пред школ ске уста но ве
Уре ђе ње зе ле них и сло бод них 
по вр ши на

– Мин. % зе ле них по вр ши на на пар це ли је 40%. 
–  Ор га ни зо ва ти за себ не це ли не за игру де це – отво ре не за тра вље не по вр ши не (по ља на-трав њак), ме ста са спра ва ма за игру де це, 

про сто ри на ко ји ма ће се са ди ти др ве ће и ши бље уз клу пе и ме ста за се де ње и сл.
–  Пре ма са о бра ћај ни ца ма, уз огра ду пар це ле са ди ти жи ву огра ду од зим зе ле них или че ти нар ских вр ста – раз ви је ни јих сад ни ца 

ка ко би се фор ми ра ла у пу ном ха би ту су то ком не ко ли ко се зон ских пе ри о да. 
–  За озе ле ња ва ње ком плек са при ме ни ти ве ге та ци ју ви со ке би о ло шке и де ко ра тив не вред но сти, ис кљу чи ти биљ не вр сте ко је сво јим 

ка рак те ри сти ка ма мо гу да иза зо ву не же ље не ефек те (ток сич не и алер ге не, вр сте са бо дља ма, отров ним пло до ви ма, ли сто ви ма и 
ре про дук тив ним де ло ви ма, ме до но сне вр сте и сл.).

–  На припадајућој површини депанданса засадити групе дрвећа и шибља ради стварања засене и повољних микроклиматских 
услова за боравак деце на отвореном.

Огра ђи ва ње –  Пар це лу пред школ ске уста но ве огра ди ти огра дом мак си мал не ви си не 1,4 m (зи да ни део мак си мал не ви си не 0,9 m). 
–  Делове слободне површине намењене депандансу предшколске установе у приземљу објекта (Д1-Д4) оградити живом, 

транспарентном оградом или адекватним мобилијаром до висине 0,9 m. 
При ступ и пар ки ра ње –  Кол ски и пе шач ки при ступ пред школ ској уста но ви (ЈС-2) обез бе ђен је са обод них са о бра ћај ни ца: Ду нав ска и Ви ли не во де 2.

–  Паркирање за предшколску установу (ЈС-2) обезбеђено је у регулацији Улице Вилине воде 2 (17 пм), према нормативу 1 пм/групи 
предшколске деце (предшколска установа садржи јаслице – 1/3 капацитета са бројем деце у групи 15 и вртић – 2/3 капацитета са 
бројем деце у групи 20).

Ин же њер ско ге о ло шки усло ви –  Објек ти се мо гу фун ди ра ти плит ко на те ме љи ма об ли ка пло че или тра ке уз оба ве зну за ме ну под тла (на си па од гли не и шу та). Де-
бљи ну за ме не под тла де фи ни са ти на кон де таљ них ге о ло шких ис тра жи ва ња у га ба ри ту но во пла ни ра ног објек та.

–  Из град ња под зем них про сто ри ја ни је пре по руч љи ва због мо гу ћег ви со ког ни воа под зем не во де. Пре по ру ка је да обје кат бу де 
мак си мал но 1,5 m уко пан у од но су на са да шњу по вр ши ну те ре на уз оба ве зну хи дро тех нич ку за шти ту.

–  У даљој фази пројектовања неопходно је извести детаљна геолошка истраживања а све у складу са Правилником о садржини 
пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања („Службени гласник РС”, број 51/96) и Закона о 
геолошким истраживањима и рударству („Службени гласник РС”, број 88/11).

* Секретаријат за дечју заштиту, XXIX-02 бр. 35-46/2011 од 20. фебруара 2012.

2.4.2. Основ не шко ле
За пла ни ра ни број ста нов ни ка (око 8.450) на те ри то ри ји пла на оче ку је се око 845 де це школ ског уз ра ста.
У це ли ни А1, пла ни ра ни број школ ске де це (око 105) оп слу жи ва ће:
– школa у Ули ци ду нав ски кеј, ван об у хва та пла на, пла ни ра на пре ма ДУП-у I и II ме сне за јед ни це оп шти не Ста ри град – 

Дор ћол („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 9/82), по вр ши на ком плек са 6.800 m², БРГП – 3.822 m².
У це ли ни А2, пла ни ра ни број школ ске де це (око 710) оп слу жи ва ће:
– ОШ „Ста ри град”, Ули ца Хер цег Стје па на 7, ван об у хва та пла на, по сто је ћа шко ла (по вр ши на ком плек са 5.500 m², 

БРГП – 5.200 m², 300 уче ни ка) ко ја мо же да при ми још 400 уче ни ка, 
– ОШ „Вла да Ак сен ти је вић”, Ули ца По ен ка ре о ва 8, ван об у хва та пла на, по сто је ћа шко ла (по вр ши на ком плек са 6.500 m², 

БРГП – 2.260 m², 530 уче ни ка, пла ни ра но про ши ре ње за 1.250 m² БРГП) ко ја мо же при ми ти још 170 уче ни ка,
– пла ни ра на основ на шко ла „Ду нав ска” у бло ку 6А2, гра ђе вин ска пар це ла ЈС-3.
У це ли ни А3, пла ни ра ни број школ ске де це (око 30) оп слу жи ва ће:
– ОШ „Јо ван Цви јић”, Ули ца Да ни ла Или ћа 1, ван об у хва та пла на, по сто је ћа шко ла (по вр ши на ком плек са 4.515 m², 

БРГП – 3.963 m², 298 уче ни ка) ко ја мо же да при ми још 182 уче ни ка.

Та бе ла 3 – Та бе ла пла ни ра них основ них шко ла

Р. бр. На зив Адре са Ориј. пов. компл. (m²) Ориј. БРГП (m²) Спрат ност Број ко ри сни ка
1 ОШ „Ду нав ска” – ЈС-3 блок 3А2 22.930 11.450 П+2 960 (32 одељ. х 30 уче ни ка)

Ви шак ка па ци те та пла ни ра них основ них шко ла по кри ва ће део по тре ба бу ду ћих ста нов ни ка на пре о ста лом де лу под-
руч ја Ада Ху је – „фа зе Б и В” тран сфор ма ци је ду нав ског при о ба ља у функ ци је град ског цен тра. 

Основ не шко ле
Пра ви ла пар це ла ци је – Пла ном је де фи ни са на гра ђе вин ска пар це ла основ не шко ле (ЈС-3) и ни је до зво ље но ње но да ље пар це ли са ње.
На ме на –  Јав ни обје кат – основ на шко ла пла ни ра се као обје кат на за себ ној пар це ли. 

–  До зво ље на је из град ња ви ше обје ка та на пар це ли. Ни је до зво ље на из град ња по моћ них обје ка та на пар це ли осим отво ре них спорт ских 
те ре на, мо би ли ја ра за игру де це и сл. 

–  Пројектовање, организацију и реализацију објекта основне школе урадити у складу са Правилником о нормативима школског 
простора, опреме и наставних средстава за основну школу („Службени гласник СР Србије” – Просветни гласник, број 4/90). 

По ло жај –  Објек те по ста вља ти у окви ру зо не гра ђе ња ко ја је де фи ни са на гра ђе вин ском ли ни јом. Гра ђе вин ске ли ни је су ли ни је до ко јих је до зво ље-
но гра ђе ње, тј. ни је оба ве зно по ста вља ње обје ка та или де ло ва обје ка та на њих. За тво ре не и отво ре не спорт ске те ре не сме сти ти та ко ђе 
уну тар де фи ни са них ли ни ја гра ђе ња.

–  Објек ти су по по ло жа ју сло бод но сто је ћи објек ти. Ни је до зво ље но упу шта ње де ло ва обје ка та (ер ке ри, ула зне над стре шни це и сл.) ван де-
фи ни са них гра ђе вин ских ли ни ја. 

–  Уко ли ко се пла ни ра ви ше обје ка та на пар це ли, ра сто ја ње објек та од дру гог објек та у од но су на фа са ду са отво ри ма, мо ра би ти нај ма ње 
једна ви си на објек та, а у од но су на фа са ду без отво ра 1/2 те ви си не.

–  Подземна грађевинска линија не сме да пређе границе парцеле као ни дефинисану грађевинску линију према улици.
Спрат ност –  Мак си мал на спрат ност за обје кат основ не шко ле је П+2.

–  Мак си мал на ко та вен ца објек та је 12 m у од но су на ули цу.
–  Мак си мал на ко та вен ца са ле за фи зич ку кул ту ру је 9 m у од но су на ули цу.
–  Ко та при зе мља пла ни ра них обје ка та не мо же би ти ни жа од ко те те ре на.
–  Кота приземља планираних објеката може бити максимум 1,2 m виша од коте приступне саобраћајнице.

Ин дек си –  За основ ну шко лу на пар це ли ЈС-3 ва же сле де ћи ур ба ни стич ки па ра ме три:
–  мак си мал ни ин декс за у зе то сти – З = 50% 
– мак си мал ни ин декс из гра ђе но сти – И = 0.5 

– Мак си мал ним ин дек си ма за основ ну шко лу оства ру ју се нор ма ти ви: 
– 24 m² пар це ле/ко ри сни ку (по ГП Бе о гра да 2021: 25 m²)
– 12 m² објекта/кориснику (по ГП Београда 2021: 6,5 – 7,5 m²)
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Основ не шко ле
Усло ви за ар хи тек тон ско, 
естет ско об ли ко ва ње 

–  Са лу за фи зич ко вас пи та ње, као на став ни про стор, са пра те ћим про сто ри ја ма (оста ва за спра ве, про сто ри је за на став ни ка, свла чи о ни-
це, ку па ти ла, итд.), про јек то ва ти ми ни мал не ве ли чи не 26x15 m.

Уре ђе ње зе ле них и сло бод них 
по вр ши на

–  Мин. % зе ле них по вр ши на на пар це ли је 40%. 
–  Пред ви де ти озе ле ња ва ње пар кинг про сто ра др во ред ним сад ни ца ма ли шћар ских вр ста и по ста вља њем за сто ра од ра стер еле ме на та са 

тра вом на по вр ши на ма за пар ки ра ње.
–  Уз ин тер не са о бра ћај ни це, за тим у по ја су око отво ре них игра ли шта-те ре на и сл. фор ми ра ти ли ниј ско зе ле ни ло ко је ће се са сто ја ти од 

др во ре да и жи ве огра де. 
–  Пре ма са о бра ћај ни ца ма, уз огра ду пар це ле са ди ти жи ву огра ду од зим зе ле них или че ти нар ских вр ста – раз ви је ни јих сад ни ца ка ко би се 

фор ми ра ла у пу ном ха би ту су то ком не ко ли ко се зон ских пе ри о да. 
–  Ис пред глав ног ула за у шко лу, по треб но је фор ми ра ти за тра вље не пред ба ште са ре пре зен та тив ним, ни жим фор ма ма ши бља, пе ре на и 

цвет ња ка. 
–  На сло бод ним де ло ви ма пар це ле, фор ми ра ти трав ња ке и са ди ти ли шћар ске, зим зе ле не и че ти нар ске вр сте др ве ћа и ши бља, ка ко у гру-

па ма та ко и по је ди нач но. 
–  Пред ви де ти и школ ски мо би ли јар, клу пе, кор пе за от пат ке и спра ве за игру и ве жба ње на отво ре ном ко је ће би ти при ла го ђе не раз ли чи-

тим уз ра сти ма ђа ка. Пред ви де ти осве тље ње објек та и сло бод них по вр ши на у окви ру пар це ле.
–  За озелењавање комплекса применити вегетацију високе биолошке и декоративне вредности, искључити биљне врсте које својим 

карактеристикама могу да изазову нежељене ефекте (токсичне и алергене, врсте са бодљама и отровним плодовима, листовима и 
репродуктивним деловима, медоносне врсте и сл.).

Огра ђи ва ње –  Пар це лу основ не шко ле огра ди ти огра дом мак си мал не ви си не 1,4 m (зи да ни део мак си мал не ви си не 0,9 m). 
–  Помоћне фудбалске и друге отворене спортске терене оградити транспарентном заштитном мрежом.

При ступ и пар ки ра ње –  Кол ски и пе шач ки при ступ основ ној шко ли оства ру је се са обод них са о бра ћај ни ца: Ду нав ска и Ви ли не во де 2.
–  Паркирање за основну школу решавати на парцели према нормативу: 1 пм / запосленом за 10% запослених.

Ин же њер ско ге о ло шки усло ви –  Објек ти се мо гу фун ди ра ти плит ко на те ме љи ма об ли ка пло че или тра ке уз оба ве зну за ме ну под тла (на си па од гли не и шу та). Де бљи ну 
за ме не под тла де фи ни са ти на кон де таљ них ге о ло шких ис тра жи ва ња у га ба ри ту но во пла ни ра ног објек та.

–  Пре по ру ка је да обје кат бу де мак си мал но 1,5 m уко пан у од но су на са да шњу по вр ши ну те ре на уз оба ве зну хи дро тех нич ку за шти ту.
–  У даљој фази пројектовања неопходно је извести детаљна геолошка истраживања а све у складу са Правилником о садржини пројекта 

геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања („Службени гласник РС”, број 51/96) и Закона о геолошким 
истраживањима и рударству („Службени гласник РС”, број 88/11).

* За вод за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња, бр. 1027/2011 од 2. ју на 2011.

2.4.3. Уста но ве ме ди цин ске за шти те
Здрав стве ну за шти ту у об у хва ту пла на обез бе ђу ју:
– Дом здра вља „Ста ри град”, Си ми на 27, за ста нов ни ке оп шти не Ста ри град,
– Дом здра вља „Др Ми лу тин Ив ко вић”, Кнез Да ни ло ва 16, за ста нов ни ке оп шти не Па ли лу ла.
Ста нов ни ке са де ла те ри то ри је оп шти не Ста ри град (це ли на А1 и део це ли не А2) оп слу жи ва ће:
– здрав стве на ам бу лан та, Ду бро вач ка 24–26, 
– здрав стве на ам бу лан та, Ве ни зе ло со ва 1, 
– здрав стве на ам бу лан та ме ди ци не ра да Град ског са о бра ћај ног пред у зе ћа, До бра чи на 53.
Ста нов ни ке са де ла те ри то ри је оп шти не Па ли лу ла (део це ли не А2 и це ли на А3) оп слу жи ва ће:
– огра нак „Ка ра бур ма”, Па на Ђу ки ћа 7.
У об у хва ту пла на, пла ни ран је но ви обје кат за при мар ну здрав стве ну за шти ту:
– здрав стве на ста ни ца „Ду нав ска” у окви ру ко је је и днев ни цен тар за де цу и омла ди ну са по ре ме ћа јем у по на ша њу 

(Ц3), у це ли ни А2, у бло ку 7А2, гра ђе вин ска пар це ла ЈС-1.
Та бе ла 4 – Та бе ла пла ни ра них здрав стве них уста но ва

Р. бр. На зив Адре са Ориј. пов. компл. (m²) Ориј. БРГП (m²) Спрат ност Број ко ри сни ка
1 здрав стве на ста ни ца „Ду нав ска” (ЈС-1) + дн. цен тар за де цу 

са по ре ме ћа јем у по на ша њу – Ц3
блок 7А2 1.700 1.300 + 400 П+2 35 за по сле них

Уста но ве ме ди цин ске за шти те
Пра ви ла пар це ла ци је – Пла ном је де фи ни са на гра ђе вин ска пар це ла здрав стве не ста ни це (ЈС-1) и ни је до зво ље но ње но да ље пар це ли са ње.
На ме на – За при мар ну здрав стве ну за шти ту пла ни ра се здрав стве на ста ни ца као обје кат на за себ ној пар це ли (ЈС-1). 

–  У оквиру здравствене станице смештен је и Дневни центар за децу и омладину са поремећајем у понашању (Описано у поглављу – 2.4.4. 
Установе социјалне заштите).

По ло жај –  Обје кат здрав стве не ста ни це по зи ци о ни ра ти у окви ру зо не гра ђе ња ко ја је де фи ни са на гра ђе вин ском ли ни јом. Гра ђе вин ске ли ни је су 
ли ни је до ко јих је до зво ље но гра ђе ње, тј. ни је оба ве зно по ста вља ње обје ка та или де ло ва обје ка та на њих. 

–  Објек ти су по по ло жа ју сло бод но сто је ћи објек ти. Ни је до зво ље но упу шта ње де ло ва обје ка та (ер ке ри, ула зне над стре шни це и сл.) ван 
де фи ни са них гра ђе вин ских ли ни ја. 

–  Уко ли ко се пла ни ра ви ше обје ка та на пар це ли, ра сто ја ње објек та од дру гог објек та у од но су на фа са ду са отво ри ма, мо ра би ти нај ма ње 
једна ви си на објек та, а у од но су на фа са ду без отво ра 1/2 те ви си не.

– Подземна грађевинска линија не сме да пређе границе парцеле као ни дефинисану грађевинску линију према улици.
Спрат ност – Мак си мал на спрат ност за обје кат здрав стве не ста ни це је П+2.

– Мак си мал на ко та вен ца објек та је 12 m у од но су на ули цу.
– Ко та при зе мља пла ни ра них обје ка та не мо же би ти ни жа од ко те те ре на.
– Кота приземља планираних објеката може бити максимум 1,2 m виша од коте приступне саобраћајнице.

Ин дек си – За здрав стве ну ста ни цу де фи ни са ни су сле де ћи ур ба ни стич ки па ра ме три:
– мак си мал ни ин декс за у зе то сти – З = 50% 
– максимални индекс изграђености – И = 1

Усло ви за ар хи тек тон ско, 
естет ско об ли ко ва ње 

– Улаз Днев ног цен тра за де цу и омла ди ну са по ре ме ћа јем у по на ша њу одво ји ти од ула за у здрав стве ну ста ни цу.

Уре ђе ње зе ле них и сло бод них 
по вр ши на

– Мин. % зе ле них по вр ши на на пар це ли је 30%. 
– Слободне површине у оквиру комплекса планирати као површине озелењене дрвећем, шибљем и травњацима. У складу са 
расположивим простором, предвидети малу површину озелењену дрвећем, шибљем и перенама са клупама и осталим припадајућим 
мобилијаром намењену краткотрајном задржавању корисника. 

Огра ђи ва ње – Пар це лу здрав стве не ста ни це (ЈС-1) огра ди ти огра дом мак си мал не ви си не 1,4 m (зи да ни део мак си мал не ви си не 0,9 m). 
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Уста но ве ме ди цин ске за шти те
При сту пи и пар ки ра ње – Кол ски и пе шач ки при ступ здрав стве ној ста ни ци „Ду нав ска” оства ру је се из Ули це Ви ли не во де 1.

– Паркирање решавати на парцели према нормативу: 1 пм / 4–5 запослених.
Ин же њер ско ге о ло шки усло ви – Обје кат се мо же фун ди ра ти плит ко на те ме љи ма об ли ка пло че или тра ке уз оба ве зну за ме ну под тла (на си па од гли не и шу та). 

– Пре по ру ка је да обје кат бу де мак си мал но 1,5 m уко пан у од но су на са да шњу по вр ши ну те ре на уз оба ве зну хи дро тех нич ку за шти ту.
–  У даљој фази пројектовања неопходно је извести детаљна геолошка истраживања а све у складу са Правилником о садржини пројекта 

геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања („Службени гласник РС”, број 51/96) и Закона о геолошким 
истраживањима и рударству („Службени гласник РС”, број 88/11).

* Се кре та ри јат за здрав ство, II-02 бр. 50-346/2011 од 16. ју на 2011.

2.4.4. Установе социјалне заштите
На об у хва ће ној те ри то ри ји пла ни ра ју се уста но ве за со ци јал ну за шти ту:
– днев ни цен тар за од ра сла и ста ра ли ца (Ц1), у це ли ни А2, блок 2А2, у при зе мљу стам бе них обје ка та,
– днев ни бо ра вак за сме штај де це и омла ди не оме те не у раз во ју (Ц2), у це ли ни А2, блок 6А2, у при зе мљу стам бе них обје ка та,
– днев ни цен тар за де цу и омла ди ну са по ре ме ћа јем у по на ша њу (Ц3), у це ли ни А2, блок 7А2, у окви ру здрав стве не ста ни це. 

Та бе ла 5 – Та бе ла пла ни ра них со ци јал них уста но ва

Р. бр. На зив Адре са Ориј. пов. компл. (m²) Ориј. БРГП (m²) Спрат ност Број ко ри сни ка
1 днев ни цен тар за ста ра ли ца – Ц1 блок 2А2 500 20
2 дн. бо ра вак за де цу омет. у раз во ју – Ц2 блок 6А2 400 20
3 дн. цен тар за де цу са по ре ме ћа јем у по на ша њу (Ц3) у окви ру здравств. ст. блок 7А2 400 20

Уста но ве со ци јал не за шти те
На ме на –  Днев ни цен тар за од ра сла и ста ра ли ца на ме њен је за сме штај пен зи о не ра и дру гих ста рих ли ца, клуб пен зи о не ра и сл. У окви ру ове 

уста но ве по треб но је ор га ни зо ва ти услу ге: днев ни бо ра вак, ис хра ну, раз но ше ње хра не у ста но ве ко ри сни ка, пра ње, су ше ње и пе гла ње 
ве ша, ку па ње ко ри сни ка цен тра, услу ге ани ма ци је, пункт слу жбе по мо ћи у ку ћи, итд.

–  Днев ни бо ра вак за сме штај де це и омла ди не оме те не у раз во ју на ме њен је за сме штај ко ри сни ка оме те них у пси хо-фи зич ком раз во ју са 
спе ци фич ним по тре ба ма. У окви ру ове уста но ве по треб но је ор га ни зо ва ти услу ге: днев ни бо ра вак, ис хра ну, пра ње, су ше ње и пе гла ње 
ве ша, ку па ње ко ри сни ка цен тра, услу ге ани ма ци је, де фек то ло шки трет ман, рад ну оку па ци ју у окви ру кре а тив них ра ди о ни ца, и сл. По 
пра ви лу се у окви ру ове уста но ве пла ни ра ју и одво је не про сто ри је (мин. две про сто ри је) за спе ци ја ли зо ва не ра ди о ни це на ме ње не за 
спро во ђе ње рад но оку па ци о не те ра пи је.

–  Дневни центар за децу и омладину са поремећајем у понашању намењен је за помоћ и подршку деци и младима са проблемима у 
друштвеном понашању као и њиховим родитељима и старатељима.

По ло жај –  Уста но ве со ци јал не за шти те Ц1 и Ц2 по зи ци о ни ра ти у при зем ним ета жа ма стам бе них обје ка та у бло ко ви ма 2А2 и 6А2 а Ц3 у окви ру 
здрав стве не ста ни це „Ду нав ска” (блок 7А2).

Ка па ци те ти –  За днев ни цен тар за од ра сла и ста ра ли ца (Ц1) пла ни ра ти ми ни мал но БРГП=500 m².
–  За днев ни бо ра вак за сме штај де це и омла ди не оме те не у раз во ју (Ц2) пла ни ра ти ми ни мал но БРГП=400 m².
–  За дневни центар за децу и омладину са поремећајем у понашању (Ц3) планирати минимално БРГП=400 m².

Усло ви за ар хи тек тон ско, 
естет ско об ли ко ва ње 

–  Нео п ход но је да ула зи у уста но ве со ци јал не за шти те бу ду одво је ни и не за ви сни од ула за у стам бе не и по слов не де ло ве објек та као и од 
ула за у здрав стве ну ста ни цу.

Уре ђе ње зе ле них и сло бод них 
по вр ши на

–  За све уста но ве со ци јал не за шти те обез бе ди ти ми ни мал но 20 m² при па да ју ће сло бод не по вр ши не по ко ри сни ку око де ла објек та у ко ме 
су ови са др жа ји сме ште ни.

–  На припадајућој површини депанданса засадити групе дрвећа и шибља ради стварања засене и повољних микроклиматских услова за 
боравак на отвореном.

Огра ђи ва ње –  Део сло бод не по вр ши не на ме ње не уста но ва ма со ци јал не за шти те огра ди ти жи вом или тран спа рент ном огра дом или аде кват ним мо би-
ли ја ром до ви си не 0,9 m. 

При сту пи и пар ки ра ње –  Кол ски и пе шач ки при ступ уста но ва ма со ци јал не за шти те обез бе ђу је се са обод них са о бра ћај ни ца бло ко ва у ко ји ма су ло ци ра не. 
–  Паркирање решавати на парцели према нормативу: 1 пм / 4–5 запослених.

* Се кре та ри јат за со ци јал ну за шти ту, бр. XIX-01-350-11/2011 од 20. ју на 2011.

2.4.5. Спе ци ја ли зо ва ни цен тар – МУП РС
У об у хва ту пла на се за др жа ва обје кат јав не на ме не – спе ци ја ли зо ва ни цен тар – згра да Ми ни стар ства уну тра шњих по-

сло ва Ре пу бли ке Ср би је, По ли циј ска упра ва за град Бе о град, у Бу ле ва ру де спо та Сте фа на бр. 107 (блок 12А2).
Р. бр. На зив Адре са Ориј. пов. компл. (m²) Ориј. БРГП (m²) Спрат ност Број ко ри сни ка

1 МУП РС – ЈС-1 блок 12А2 10.000 27.000 П+3–П+7 300

Та бе ла 6 – Спе ци ја ли зо ва ни цен три – МУП РС

МУП РС
Пра ви ла пар це ла ци је – За др жа ва се по сто је ћа ка та стар ска пар це ла 83 КО Па ли лу ла (ЈС-4) без мо гућ но сти пар це ла ци је.
На ме на – За др жа ва се по сто је ћа на ме на објек та: по слов ни обје кат МУП РС – По ли циј ска упра ва за град Бе о град.

– Пла ни ра се по ве ћа ње ко ри сне по вр ши не по слов ног про сто ра по сто је ћег објек та:
1)  над град ња (у окви ру по сто је ће гра ђе вин ске ли ни је) де ла објек та (спра та) ко ји је ори јен ти сан пре ма Ули ци Ва тро сла ва Ли син ског 

(тре ћи улаз), БРГП око 800 m²,
2)  над град ња (у окви ру по сто је ће гра ђе вин ске ли ни је) кров не те ра се на де лу објек та ори јен ти са ном ка Бу ле ва ру де спо та Сте фа на и то 

пре ма уну тра шњем дво ри шту, БРГП око 160 m²,
3)  доградња (у оквиру постојеће грађевинске линије) на првом спрату на делу објекта који је оријентисан ка Поречкој улици (угао са 

Булеваром деспота Стефана), БРГП око 40 m².
По ло жај – За др жа ва се по сто је ћи по ло жај објек та на пар це ли као и по сто је ће гра ђе вин ске ли ни је.
Спрат ност – За др жа ва се по сто је ћа спрат ност објек та П+3-П+7.

– Надградњом (1) спратност овог дела објекта увећава се за етажу (са П+5 на П+6).
Ин дек си – Пла ни ра ним ин тер вен ци ја ма оства ру ју се ур ба ни стич ки па ра ме три:

– мак си мал ни ин декс за у зе то сти – З = 50% 
– мак си мал ни ин декс из гра ђе но сти – И = 2.7 

– Укупна БРГП планиране изградње = 1.000 m²
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МУП РС
Усло ви за ар хи тек тон ско, 
естет ско об ли ко ва ње 

1) Над град ња (у окви ру по сто је ће гра ђе вин ске ли ни је) де ла објек та у Ули ци Ва тро сла ва Ли син ског:
– из град њом но ве ета же по но ви ти ви си ну над зид ка и на гиб кров них рав ни, 
– спрат ну ви си ну ускла ди ти са ни жим ета жа ма,
– фа сад не отво ре ускла ди ти са отво ри ма ни жих ета жа,
– об ра ду фа са де над зи да ног де ла ускла ди ти са фа са дом објек та.

2)  Над град ња (у окви ру по сто је ће гра ђе вин ске ли ни је) кров не те ра се на де лу објек та у Бу ле ва ру де спо та Сте фа на, пре ма уну тра шњем 
дво ри шту:
– пла ни ра ни про стор у пот пу но сти укло пи ти (на до ве за ти) на по сто је ћи са обе стра не те ра се. 

3)  До град ња (у окви ру по сто је ће гра ђе вин ске ли ни је) на пр вом спра ту на де лу објек та ко ји је ори јен ти сан ка По реч кој ули ци 
(угао са Бу ле ва ром де спо та Сте фа на):
– укла ња њем по сто је ћег зи да до гра ди ти про стор до по сто је ћих сту бо ва на фа са ди,
– дограђени део обрадити као целину, отворе на фасади ускладити са постојећим.

Уре ђе ње зе ле них и сло бод них 
по вр ши на

– За др жа ти све ква ли тет но по сто је ће зе ле ни ло на пар це ли.
– Пре извођења радова предвидети све мере заштите постојећег дрвећа од евентуалних оштећења. 

Огра ђи ва ње – До зво ље но је огра ђи ва ње пар це ле тран спа рент ном огра дом мак си мал не ви си не 1,4 m.
При ступ и пар ки ра ње –  С об зи ром на то да се не пла ни ра по ве ћа ње бро ја за по сле них, не ма по тре бе за по ве ћа њем бро ја пар кинг ме ста. По треб не ка па ци те те 

пар кинг ме ста обез бе ди ти на пар це ли.
Ин же њер ско ге о ло шки усло ви –  Ра до ви на над град њи спра та не сме ју сво јом ре а ли за ци јом да угро зе ста бил ност по сто је ћег објек та са аспек та ге о тех нич ких, ге о ло шких 

и се и змич ких ка рак те ри сти ка тла и ста тич ких и кон струк тив них ка рак те ри сти ка објек та, у скла ду са про пи си ма о из град њи обје ка та. 
С тим у ве зи пре из ра де тех нич ке до ку мен та ци је нео п ход но је ура ди ти ела бо рат ста ти ке и ге о ме ха ни ке, у скла ду са Пра вил ни ком 
о са др жи ни про јек та ге о ло шких ис тра жи ва ња и ела бо ра та о ре зул та ти ма ге о ло шких ис тра жи ва ња („Слу жбе ни гла сник РС”, број 51/96) 
и За ко на о ге о ло шким ис тра жи ва њи ма и ру дар ству („Слу жбе ни гла сник РС”, број 88/11).

2.4.6. Ве те ри нар ска уста но ва „Ве те ри на Бе о град”
У об у хва ту пла на се за др жа ва обје кат јав не на ме не – Ве те ри нар ска уста но ва „Ве те ри на Бе о град” у Бу ле ва ру де спо та 

Сте фа на бр. 119 (Ули ца Ву ка Вр че ви ћа бб), блок 2А3.
Та бе ла 7 – ВУ „Ве те ри на Бе о град”

Р. бр. На зив Адре са Ориј. пов. компл. (m²) Ориј. БРГП (m²) Спрат ност Број ко ри сни ка
1 ВУ „Ве те ри на Бе о град” – ЈС-5 блок 2А3 5.830 1.750 П+2 100

ВУ „Ве те ри на Бе о град”
Пра ви ла пар це ла ци је – Пла ном је де фи ни са на гра ђе вин ска пар це ла ве те ри нар ске уста но ве (ЈС-5) и ни је до зво ље но ње но да ље пар це ли са ње.
На ме на –  За др жа ва се по сто је ћа на ме на објек та: ве те ри нар ска уста но ва у окви ру ко је се на ла зи ве те ри нар ска ам бу лан та, сек тор еко ном ских, 

прав них и оп штих по сло ва, сек тор ве те ри нар ских по сло ва, сек тор зо о хи ги је не, итд. 
–  Дозвољено је повећање корисне површине постојећег објекта или изградња нових објеката до планом дефинисаних параметара.

По ло жај –  До зво ље на је до град ња и над град ња по сто је ћег објек та као и из град ња но вих обје ка та у окви ру де фи ни са них гра ђе вин ских ли ни ја.
–  Објек ти су по по ло жа ју сло бод но сто је ћи објек ти. Ни је до зво ље но упу шта ње де ло ва обје ка та (ер ке ри, ула зне над стре шни це и сл.) ван 

де фи ни са них гра ђе вин ских ли ни ја. 
–  Уко ли ко се пла ни ра ви ше обје ка та на пар це ли, ра сто ја ње објек та од дру гог објек та у од но су на фа са ду са отво ри ма, мо ра би ти нај ма ње 

јед на ви си на објек та, а у од но су на фа са ду без отво ра 1/2 те ви си не.
– Подземна грађевинска линија не сме да пређе границе парцеле као ни дефинисану грађевинску линију према улици.

Спрат ност – Мак си мал на спрат ност објек та je П+2.
– Мак си мал на ко та вен ца објек та је 12 m у од но су на ули цу.
– Ко та при зе мља но вих обје ка та не мо же би ти ни жа од ко те те ре на.
– Кота приземља нових објеката може бити максимум 1,2 m виша од коте приступне саобраћајнице.

Ин дек си – За ве те ри нар ску уста но ву на пар це ли (ЈС-7) де фи ни са ни су сле де ћи ур ба ни стич ки па ра ме три:
– мак си мал ни ин декс за у зе то сти – З = 50% 
– максимални индекс изграђености – И = 0.3

Усло ви за ар хи тек тон ско, 
естет ско об ли ко ва ње 

– Сви до гра ђе ни или над гра ђе ни де ло ви објек та тре ба да пред ста вља ју ар хи тек тон ску це ли ну, укло пље ну у по сто је ћи обје кат.

Уре ђе ње зе ле них и сло бод них 
по вр ши на

– Мин. % зе ле них по вр ши на на пар це ли је 30%. 
– Слободне површине у оквиру комплекса планирати као површине озелењене дрвећем, шибљем и травњацима. 

Огра ђи ва ње – Пар це лу ве те ри нар ске уста но ве (ЈС-5) огра ди ти огра дом мак си мал не ви си не 1,4 m (зи да ни део мак си мал не ви си не 0,9 m). 
При ступ и пар ки ра ње – Кол ски и пе шач ки при ступ ве те ри нар ској уста но ви оства ру је се из ули ца Ву ка Вр че ви ћа 1 и Же ле знич ка 1. 

– Паркирање решавати на парцели према нормативу: 1 пм / три запослена.
Ин же њер ско ге о ло шки усло ви –  Уко ли ко се пла ни ра би ло ка ква ин тер вен ци ја (над град ња, до град ња или из град ња објек та) у да љој фа зи про јек то ва ња нео п ход но је 

из ве сти де таљ на ге о ло шка ис тра жи ва ња а све у скла ду са Пра вил ни ком о са др жи ни про јек та ге о ло шких ис тра жи ва ња и ела бо ра та о ре зул-
та ти ма ге о ло шких ис тра жи ва ња („Слу жбе ни гла сник РС”, број 51/96) и За ко на о ге о ло шким ис тра жи ва њи ма и ру дар ству („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 88/11).

3. По вр ши не оста лих на ме на
(гра фич ки при лог бр. 2 „Пла ни ра на на ме на по вр ши на” Р 1:1.000)

3.1. Ка рак те ри стич не зо не
Зо на „С” – Ста но ва ње и стам бе но тки во (под зо не С1 и С2) у ко јој се пла ни ра за др жа ва ње по сто је ћих и из град ња но вих 

стам бе них обје ка та и дру гих ком па ти бил них на ме на.
Зо на „К” – Ко мер ци јал не зо не и град ски цен три (под зо не К1 – К6) у ко јој се пла ни ра за др жа ва ње по сто је ћих и из град-

ња но вих ко мер ци јал них и по слов них обје ка та и дру гих ком па ти бил них на ме на.

3.2. Зо на „С” – Ста но ва ње и стам бе но тки во 
У окви ру зо не С из дво је не су две под зо не са истим пра ви ли ма гра ђе ња: 
– Под зо на С1 (бло ко ви 3А1, 1А2, 2А2, 5А2, 6А2) – пла ни ра ни стам бе ни бло ко ви – тран сфор ма ци ја при вред них и дру гих ком-

плек са, спрат но сти П+6+Пс – П+12+Пс,
– Под зо на С2 (бло ко ви 11А2, 13А2) – по сто је ћи стам бе ни бло ко ви, спрат но сти П+1-П+11.
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Зо на С – Ста но ва ње и стам бе но тки во
Пра ви ла пар це ла ци је –  Сва ка гра ђе вин ска пар це ла мо ра има ти кол ски при ступ на јав ну са о бра ћај ну по вр ши ну и при кљу чак на ин фра струк тур ну мре жу. 

–  За др жа ва ју се по сто је ће ка та стар ске пар це ле на ко ји ма се мо же гра ди ти у скла ду са пра ви ли ма овог пла на и овим пла ном по ста ју гра ђе вин ске 
пар це ле. 

– Но ве гра ђе вин ске пар це ле фор ми ра ју се про јек том пре пар це ла ци је и пар це ла ци је.
– Ни је до зво ље но спа ја ње ка та стар ских пар це ла ко је се на ла зе у окви ру раз ли чи тих зо на и под зо на. 
– Ми ни мал на по вр ши на гра ђе вин ске пар це ле је 3.000 m²
–  Ми ни мал на ши ри на гра ђе вин ске пар це ле пре ма ули ци је 30 m (од но си се ка ко на јав не са о бра ћај ни це та ко и на ин тер ну са о бра ћај ну мре жу ко ја 

се мо же фор ми ра ти да љим спро во ђе њем пла на). 
–  У слу ча ју ка да гра ђе вин ска пар це ла има из лаз на ви ше са о бра ћај ни ца, ми ни мал на ши ри на фрон та пар це ле при ме њу је се на све обод не са о бра ћај ни це.
–  Приликом формирања грађевинских парцела пројектима препарцелације и парцелације, преостали део површине блока не сме бити мањи од 

минималне величине парцеле дефинисане планом.
На ме на –  Пре те жна на ме на је ста но ва ње, а до зво ље не су све ком па ти бил не на ме не ко је не угро жа ва ју основ ну на ме ну као и жи вот ну сре ди ну: тр го ви на, 

по сло ва ње, уго сти тељ ство, услу жно за нат ство, ту ри зам, спорт ски са др жа ји, уста но ве кул ту ре, ле кар ске ор ди на ци је, де пан дан си пред школ-
ских уста но ва, здрав стве не ам бу лан те, уста но ве за со ци јал ну за шти ту, апо те ке, ра чун ски цен три, објек ти обра зо ва ња (при ват не шко ле, игра о-
ни це, ра ди о ни це за де цу, и сл.), при ват ни објек ти со ци јал ног стан дар да (нпр. дом за ста ре), итд. 

–  До зво ље на је из град ња ви ше обје ка та на пар це ли. Ла ме ле – објек ти ко ји има ју ви ше ула за (кућ них бро је ва) сма тра ју се је дин стве ним објек том.
–  Про цен ту ал ни од нос ста но ва ња и ком па ти бил них на ме на на пар це ли:

ста но ва ње: ком па ти бил не на ме не = 100–70% : 0–30%
–  На по је ди нач ним пар це ла ма у окви ру под зо не С1, ком па ти бил на на ме на мо же би ти до ми нант на или је ди на, с тим да се на ни воу це ле зо не у 

окви ру при па да ју ћег бло ка за др жи де фи ни са ни про цен ту ал ни од нос становање: компатибилне намене, што је нео п ход но до ка за ти из ра дом 
је дин стве ног ур ба ни стич ког про јек та. Об у хват ур ба ни стич ког про јек та је по вр ши на це ле зо не у окви ру при па да ју ћег бло ка.

– Ни је до зво ље на из град ња по моћ них обје ка та на пар це ли (скла ди шта, оста ве и слич но). 
–  До зво ље на је из град ња над зем них га ра жа (отво ре них или за тво ре них) у скла ду са ва же ћим нор ма ти ви ма и стан дар ди ма про пи са ним за ту 

вр сту обје ка та.
–  Комерцијалне, пословне и друге компатибилне делатности могу се организовати у склопу стамбених објеката, у приземљу или нижим 

етажама, или као засебан објекат. За компатибилне намене примењују се исти урбанистички параметри као и за стамбене објекте зоне С.
По ло жај –  Објек те по ста вља ти у окви ру зо не гра ђе ња ко ја је де фи ни са на гра ђе вин ском ли ни јом. Гра ђе вин ске ли ни је су ли ни је до ко јих је до зво ље но гра-

ђе ње, тј. ни је оба ве зно по ста вља ње обје ка та или де ло ва обје ка та на њих.
– Ни је до зво ље но упу шта ње де ло ва обје ка та (ер ке ри, ула зне над стре шни це и сл.) ван де фи ни са них гра ђе вин ских ли ни ја. 
–  Под зем на гра ђе вин ска ли ни ја не сме да пре ла зи гра ни це пар це ле као ни де фи ни са ну гра ђе вин ску ли ни ју пре ма јав ним са о бра ћај ни ца ма и 

пар це ла ма же ле зни це. 
– Mаксимална по вр ши на под зем них ета жа је 85% по вр ши не пар це ле.
– Ми ни мал но уда ље ње гра ђе вин ске ли ни је од ре гу ла ци је ин тер не (при ступ не) са о бра ћај ни це уну тар бло ка је 3,0 m.
– Објек ти су по по ло жа ју сло бод но сто је ћи објек ти.
Минимално растојање објекта од другог објекта на парцели
– у од но су на фа са ду са отво ри ма стам бе них и по слов них про сто ри ја – 2/3 ви си не објек та, али не ма ње од 10 m.
– у од но су на фа са ду са по моћ ним про сто ри ја ма и фа са ду без отво ра – 1/3 ви си не објек та, али не ма ње од 5 m.
Минимално растојање објекта од бочних граница парцеле
– у од но су на фа са ду са отво ри ма стам бе них и по слов них про сто ри ја – 1/3 ви си не објек та, али не ма ње од 5 m.
– у од но су на фа са ду са по моћ ним про сто ри ја ма и фа са ду без отво ра – 1/6 ви си не објек та, али не ма ње од 3 m.
Минимално растојање објекта од задње границе парцеле
– 1/3 ви си не објек та, али не ма ње од 5 m.

– Ви си на ме ро дав на за од ре ђи ва ње ми ни мал них ра сто ја ња из ме ђу обје ка та и од гра ни ца пар це ле је ви си на вен ца.
–  Као ми ни мал но ра сто ја ње при ме њу је се вред ност ко ја за ви си од ви си не објек та. Са мо у слу ча је ви ма ка да је вред ност ко ја за ви си од ви си не 

објек та ма ња од на ве де ног ми ни мал но до зво ље ног ра сто ја ња у ме три ма мо ра се при ме ни ти да то ра сто ја ње у ме три ма.
–  У случају када је удаљење грађевинске линије од границе парцеле, границе зоне или границе површине јавне намене на графичким 

прилозима мање од вредности која би се добила обрачуном у односу на висину објеката или у односу на минимално дозвољено растојање 
дато у метрима, примењује се растојање дато у графичком прилогу.

Спрат ност – Мак си мал на спрат ност / ко та вен ца / ко та сле ме на:
– под зо на С1: 

– за стам бе не објек те: П+6+Пс / ко та вен ца – 26,2 m / ко та сле ме на – 30 m
– за ком па ти бил не на ме не (блок 2А2): П+12+Пс / ко та вен ца – 44,2 m / ко та сле ме на – 48 m

– под зо на С2 (по сто је ћи објек ти): П+1 – П+11.
– Ко та при зе мља но во пла ни ра них обје ка та мо же би ти мак си мум 1,2 m ви ша од ко те те ре на од но сно ко те при ступ ног тро то а ра.
– Ко та при зе мља но во пла ни ра них обје ка та на рав ном те ре ну не мо же би ти ни жа од ко те те ре на.
–  Ко та при зе мља обје ка та на стр мом те ре ну са на ги бом од ули це (на ни же), ка да је нул та ко та ни жа од ни ве ле те са о бра ћај ни це, мо же би ти мак-

си мум 1,2 m ни жа од ко те ни ве ле те са о бра ћај ни це. На стр мом те ре ну са на ги бом, ко ји пра ти на гиб са о бра ћај ни це, ко та при зе мља се од ре ђу је у 
тач ки са ко је је оства рен при лаз објек ту, а пре ма на ве де ним еле мен ти ма.

–  Ако пар це ла на стр мом те ре ну из ла зи на два мо гу ћа при ла за (гор њи и до њи), од ре ђу ју се и две ко те при зе мља од ко јих се утвр ђу је до зво ље на 
спрат ност по себ но за де ло ве згра де ори јен ти са не на гор њу и до њу при ла зну зо ну. 

–  Уколико се у приземљу објеката планира нестамбена намена (пословање, трговина), кота улаза може бити максимално 0,2 m виша од нулте коте, 
при чему се висинска разлика решава денивелацијом унутар објекта.

Ин дек си – У окви ру ове зо не де фи ни са ни су мак си мал ни ур ба ни стич ки па ра ме три:
– под зо на С1: ин декс за у зе то сти З=50% / ин декс из гра ђе но сти И=3.0
– подзона С2: индекс заузетости З=45% (део блока 13А2) и З=55% (блок 11А2) / индекс изграђености И=3.2.

Усло ви за ар хи тек тон ско, 
естет ско об ли ко ва ње

–  У об ли ко ва њу при ме ни ти са вре ме не фор ме и ре пре зен та тив не ма те ри ја ле а при вред не објек те и де ло ве обје ка та ко ји се за др жа ва ју по себ но 
на гла си ти. 

– По след ња ета жа мо же би ти у фор ми спра та или по ву че ног спра та. 
– Кров изнад повучене етаже пројектовати као плитак коси кров нагиба до 15°.

Уре ђе ње зе ле них 
и сло бод них по вр ши на

– У под зо ни С1 про це нат озе ле ње них по вр ши на на пар це ли из но си нај ма ње 30%.
– У под зо ни С2 за др жа ти по сто је ће зе ле ни ло уз мо гућ ност до пу не сад њом но вих вр ста др ве ћа и ши бља.
– Пла ни ра ти зе ле ни ло уну тар бло ко ва, као и пред ба ште у про сто ру из ме ђу ре гу ла ци о не и гра ђе вин ске ли ни је. 
–  На по вр ши на ма уну тар бло ко ва пла ни ра ти ни же др ве ће, ши бље, за тра вље не по вр ши не и цвет ња ке, ме ста са клу па ма, осве тље њем и оста лим 

по треб ним мо би ли ја ром, као и ста зе ко је про стор уну тар бло ко ва по ве зу ју са окол ним са др жа ји ма. 
– Пла ни ра ти спра ве за игру де це раз ли чи тих уз ра ста на под ло га ма од ме ких ма те ри ја ла (тра ва, пе сак, гу ми ра не под ло ге, тар тан).
–  Сло бод не про сто ре ис пред обје ка та пла ни ра ти као ком по зи ци о но ре ше не про сто ре са трав ња ци ма, на ко ји ма ће се фор ми ра ти ве ге та ци ја од 

др ве ћа, ши бља, ни жег жбу ња, пе ре на и цвет ња ка. 
–  Из о ста ви ти све вр сте ко је има ју отров не ве ге та тив не и ре про дук тив не де ло ве (ли сто ви, пло до ви, цве то ви, тр ње) као и сад ни це ко је су на ли сти 

алер ге на та.
–  Уколико на парцели постоји површинско паркирање, обавезно је озелењавање свих отворених паркинг простора с тим да се ове површине не 

урачунавају у минимални дозвољени проценат зелених површина на парцели. За паркинге предвидети засторе од растер елемената и траве. 
Предност над бетонским елементима имају растер елементи од рециклирајућих полиетиленских материјала.

Огра ђи ва ње –  Ни је до зво ље но огра ђи ва ње гра ђе вин ске пар це ле, ка ко се не би на ру шио основ ни кон цепт за јед нич ког про сто ра сло бод ног ре жи ма ко ри шће-
ња. До зво ље но је по ста вља ње жи ве огра де или аде кват ног мо би ли ја ра мак си мал не ви си не 0,9 m на гра нич ној ли ни ји пар це ле, пе шач ких и 
зе ле них по вр ши на, про сто ра за игру де це, де пан дан са пред школ ских и уста но ва со ци јал не за шти те, итд. 
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Зо на С – Ста но ва ње и стам бе но тки во
При ступ и пар ки ра ње – Кол ске и пе шач ке при сту пе обез бе ди ти са обод них са о бра ћај ни ца.

–  У да љем спро во ђе њу пла на, при ли ком из ра де про је ка та пре пар це ла ци је и пар це ла ци је, ин тер не са о бра ћај ни це мо ра ју да бу ду ми ни мал не ши ри-
не ко ло во за 4,5 m за јед но смер ни са о бра ћај а 6,0 m за дво смер ни са о бра ћај. Сле пе ули це мо ра ју би ти дво смер не са при па да ју ћом окрет ни цом.

–  На ме сти ма при кљу че ња ин тер них са о бра ћај ни ца на пла ни ра ну улич ну мре жу до зво ље но је уки да ње тро то а ра, ивич ног зе ле ни ла и пар кин га у 
ши ри ни ре гу ла ци је ин тер не са о бра ћај ни це.

–  Да љим спро во ђе њем пла на, про јек ти ма пре пар це ла ци је и пар це ла ци је, уну тар бло ко ва пла ни ра ти пе шач ке ко му ни ка ци је у функ ци ји уна пре-
ђе ња ам би јен тал них ква ли те та и до ступ но сти.

– Пар ки ра ње ре ша ва ти у га ра жи у скло пу објек та, над зем ној га ра жи или на пар кинг по вр ши на ма на сло бод ном де лу пар це ле.
–  Про ра чун по треб ног бро ја пар кинг ме ста за пла ни ра не са др жа је вр ши ти у скла ду са нор ма ти ви ма да тим у по гла вљу 2.1.3. Пар ки ра ње.
–  Планирање заједничких подземних гаража на нивоу блока могуће је уколико се формира блок као једна парцела. Уколико се врши парцелација 

блока, свака парцела мора да има своју независну подземну гаражу, уз могућност да се у фази израде детаљне техничке документације остваре 
међусобна повезивања гаража. 

Ин же њер ско ге о ло шки 
усло ви 

–  За пла ни ра ну из град њу у да љој фа зи про јек то ва ња нео п ход но је из ве сти де таљ на ге о ло шка ис тра жи ва ња а све у скла ду са Пра вил ни ком о са-
др жи ни про јек та ге о ло шких ис тра жи ва ња и ела бо ра та о ре зул та ти ма ге о ло шких ис тра жи ва ња („Слу жбе ни гла сник РС”, број 51/96) и За ко на о ге о ло-
шким ис тра жи ва њи ма и ру дар ству („Слу жбе ни гла сник РС”, број 88/11).

Усло ви и мо гућ но сти 
фа зне ре а ли за ци је 

– Мо гу ћа је фа зна ре а ли за ци ја из град ње на пар це ли. 
–  Све ета пе-фа зе ре а ли за ци је мо ра ју би ти де фи ни са не у про јект ној до ку мен та ци ји. Омо гу ћи ти функ ци о ни са ње сва ке фа зе не за ви сно од ре а ли-

за ци је сле де ће и да се оба ве зе из јед не фа зе не пре но се у дру гу. 
–  У свакој фази реализације морају се обезбедити прописани услови за паркирање, озелењавање и уређење слободних површина парцеле. 

3.3. Зо на „К” – Ко мер ци јал не зо не и град ски цен три 
У окви ру зо не К из дво је но је шест под зо на са истим пра ви ли ма гра ђе ња ко је се ме ђу соб но раз ли ку ју по до зво ље ном 

уче шћу ста но ва ња и ур ба ни стич ким па ра ме три ма: 
– Под зо на К1 (блок 2А2) – по сто је ће ко мер ци јал не де лат но сти без уче шћа ста но ва ња, ни же спрат но сти (до П+2),
– Под зо на К2 (блок 9А2) – ко мер ци јал не де лат но сти – тран сфор ма ци ја при вред них и дру гих ком плек са, без уче шћа ста-

но ва ња, ни же спрат но сти (до П+1+Пс),
– Под зо на К3 (бло ко ви 4А1, 4А2, 7А2, 14А2, 1А3, 4А3, 5А3) – ко мер ци јал не де лат но сти – тран сфор ма ци ја при вред них и дру гих 

ком плек са, без уче шћа ста но ва ња, ви ше спрат но сти (до П+6+Пс),
– Под зо на К4 (бло ко ви 3А1, 5А1, 5А2, 6А2) – ко мер ци јал не де лат но сти – тран сфор ма ци ја при вред них и дру гих ком плек са, 

без уче шћа ста но ва ња, ви со ке спрат но сти (до П+12+Пс), 
– Под зо на К5 (бло ко ви 8А2, 13А2, 3А3) – ко мер ци јал не де лат но сти – тран сфор ма ци ја при вред них и дру гих ком плек са, са 

ма њим уче шћем ста но ва ња, ви со ке спрат но сти (до П+8+Пс),
– Под зо на К6 (блок 3А2) – ко мер ци јал не де лат но сти – тран сфор ма ци ја при вред них и дру гих ком плек са, са ве ћим уче-

шћем ста но ва ња, ви со ке спрат но сти (до П+7+Пс).

Зо на К – Ко мер ци јал не зо не
Пра ви ла пар це ла ци је – Сва ка гра ђе вин ска пар це ла мо ра има ти кол ски при ступ на јав ну са о бра ћај ну по вр ши ну и при кљу чак на ин фра струк тур ну мре жу. 

–  За др жа ва ју се по сто је ће ка та стар ске пар це ле на ко ји ма се мо же гра ди ти у скла ду са пра ви ли ма овог пла на и овим пла ном по ста ју гра ђе вин ске 
пар це ле. 

– Но ве гра ђе вин ске пар це ле фор ми ра ју се про јек том пре пар це ла ци је и пар це ла ци је.
– Ни је до зво ље но спа ја ње ка та стар ских пар це ла ко је се на ла зе у окви ру раз ли чи тих зо на и под зо на. 
– Ми ни мал на по вр ши на гра ђе вин ске пар це ле:

– у под зо ни К1 – 800 m²
– у под зо на ма К2-К6 – 3.000 m² . Из у зе так су бло ко ви 4А2 и 7А2 где је ми ни мал на по вр ши на гра ђе вин ске пар це ле – 1.500 m²

–  Ми ни мал на ши ри на гра ђе вин ске пар це ле пре ма ули ци (од но си се ка ко на јав не са о бра ћај ни це та ко и на ин тер ну са о бра ћај ну мре жу ко ја се мо же 
фор ми ра ти да љим спро во ђе њем пла на):
– у под зо ни К1 – 20 m
– у под зо на ма К2-К6 – 30 m

–  У слу ча ју ка да гра ђе вин ска пар це ла има из лаз на ви ше са о бра ћај ни ца, ми ни мал на ши ри на фрон та пар це ле при ме њу је се на све обод не са о бра-
ћај ни це. Из у зе так је блок 4А2 где је ми ни мал на ши ри на фрон та пар це ле усло вље на са мо пре ма Ули ци Цви ји ће ва.

–  Приликом формирања грађевинских парцела пројектима препарцелације и парцелације, преостали део површине блока не сме бити мањи од 
минималне величине парцеле дефинисане планом.

На ме на – Пре те жна на ме на ове зо не је ко мер ци јал не де лат но сти: 
– тр го ви на: тр жни цен три, хи пер мар ке ти, шо пинг мо ло ви, итд.,
– по сло ва ње: ад ми ни стра тив ни, кан це ла риј ско-ис тра жи вач ки са др жа ји, ви ше-функ ци о нал ни по слов ни ком плек си,
–  по слов но ста но ва ње (по се бан об лик слу жбе ног ста но ва ња у функ ци ји основ не на ме не по сло ва ња, ко је не под ра зу ме ва со ци јал не ин фра струк-

ту ре – шко ле, пред школ ске уста но ве, итд.), 
– ко мер ци јал ни ви до ви спорт ских, ре кре а тив них ак тив но сти, за ба ве, ту ри зма, из ло жбе ни са др жа ји, итд.

–  До зво ље не су све ком па ти бил не на ме не ко је не угро жа ва ју основ ну на ме ну као и жи вот ну сре ди ну: ста но ва ње, услу жно за нат ство, уста но ве 
кул ту ре, итд.

– Про цен ту ал ни од нос ко мер ци јал них де лат но сти и ста но ва ња на гра ђе вин ској пар це ли у зо ни К:
– Под зо не К1, К2, К3 и К4
ко мер ци јал не де лат но сти : ста но ва ње = 100-100% : 0-0% 
– Под зо на К5
ко мер ци јал не де лат но сти : ста но ва ње = 100-80% : 0-20%
– Под зо на К6
ко мер ци јал не де лат но сти : ста но ва ње = 100-51% : 0-49%

–  На по је ди нач ним пар це ла ма у окви ру под зо не К5, ком па ти бил на на ме на (ста но ва ње) мо же би ти до ми нант на или је ди на, с тим да се на ни воу 
це ле зо не у окви ру при па да ју ћег бло ка за др жи де фи ни са ни про цен ту ал ни од нос комерцијалне делатности: компатибилне намене (становање), 
што је нео п ход но до ка за ти из ра дом је дин стве ног ур ба ни стич ког про јек та. Об у хват ур ба ни стич ког про јек та је по вр ши на це ле зо не у окви ру 
при па да ју ћег бло ка.

– Мак си мал но уче шће по слов ног ста но ва ња на пар це ли у зо ни К је 20%.
– До зво ље на је из град ња ви ше обје ка та на пар це ли. Ла ме ле – објек ти ко ји има ју ви ше ула за сма тра ју се је дин стве ним објек том.
– Ни је до зво ље на из град ња по моћ них обје ка та на пар це ли (скла ди шта, оста ве и слич но). 
–  До зво ље на је из град ња над зем них га ра жа (отво ре них или за тво ре них) у скла ду са ва же ћим нор ма ти ви ма и стан дар ди ма про пи са ним за ту 

вр сту обје ка та.
–  Становање и друге компатибилне намене могу се организовати у склопу објеката, на појединим етажама, или као засебан објекат. За 

компатибилне намене примењују се исти урбанистички параметри као и за комерцијалне објекте зоне К.
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Зо на К – Ко мер ци јал не зо не
По ло жај
 

–  Објек те по ста вља ти у окви ру зо не гра ђе ња ко ја је де фи ни са на гра ђе вин ском ли ни јом. Гра ђе вин ске ли ни је су ли ни је до ко јих је до зво ље но гра-
ђе ње, тј. ни је оба ве зно по ста вља ње обје ка та или де ло ва обје ка та на њих.

– Ни је до зво ље но упу шта ње де ло ва обје ка та (ер ке ри, ула зне над стре шни це и сл.) ван де фи ни са них гра ђе вин ских ли ни ја.
–  Под зем на гра ђе вин ска ли ни ја не сме да пре ла зи гра ни це пар це ле као ни де фи ни са ну гра ђе вин ску ли ни ју пре ма јав ним са о бра ћај ни ца ма и 

пар це ла ма же ле зни це.
– Mаксимална по вр ши на под зем них ета жа је 85% по вр ши не пар це ле.
– Ми ни мал но уда ље ње гра ђе вин ске ли ни је од ре гу ла ци је ин тер не (при ступ не) са о бра ћај ни це уну тар бло ка је 3,0 m.
– Објек ти су по по ло жа ју сло бод но сто је ћи објек ти. 
Из у зе так су:

– објек ти у бло ку 9А2.(под зо на К2) ко ји су јед но стра но узи да ни на боч ну (зад њу) гра ни цу пар це ле пре ма објек ту јав не га ра же,
–  објек ти у бло ку 4А2 (под зо на К3) ко ји су јед но стра но узи да ни на боч ну (зад њу) гра ни цу пар це ле ко ја се мо ра фор ми ра ти по гра ни ци ка та стар-

ске оп шти не.
Минимално растојање објекта од другог објекта на парцели
– у од но су на фа са ду са отво ри ма стам бе них и по слов них про сто ри ја – 2/3 ви си не објек та, али не ма ње од 10 m.
– у од но су на фа са ду са по моћ ним про сто ри ја ма и фа са ду без отво ра – 1/3 ви си не објек та, али не ма ње од 5 m.
Минимално растојање објекта од бочних граница парцеле
– у од но су на фа са ду са отво ри ма стам бе них и по слов них про сто ри ја – 1/3 ви си не објек та, али не ма ње од 5 m.
– у од но су на фа са ду са по моћ ним про сто ри ја ма и фа са ду без отво ра – 1/6 ви си не објек та, али не ма ње од 3 m.
– 0 m код јед но стра но узи да них обје ка та у бло ко ви ма 4А2 и 9А2.
Минимално растојање објекта од задње границе парцеле
– 1/3 ви си не објек та, али не ма ње од 5 m.

– 0 m код јед но стра но узи да них обје ка та у бло ко ви ма 4А2 и 9А2.
– Ви си на ме ро дав на за од ре ђи ва ње ми ни мал них ра сто ја ња из ме ђу обје ка та и од гра ни ца пар це ле је ви си на вен ца.
–  Као ми ни мал но ра сто ја ње при ме њу је се вред ност ко ја за ви си од ви си не објек та. Са мо у слу ча је ви ма ка да је вред ност ко ја за ви си од ви си не 

објек та ма ња од на ве де ног ми ни мал но до зво ље ног ра сто ја ња у ме три ма мо ра се при ме ни ти да то ра сто ја ње у ме три ма.
–  У случају када је удаљење грађевинске линије од границе парцеле, границе зоне или границе површине јавне намене на графичким 

прилозима мање од вредности која би се добила обрачуном у односу на висину објеката или у односу на минимално дозвољено растојање 
дато у метрима, примењује се растојање дато у графичком прилогу.

Спрат ност – Мак си мал на спрат ност / ко та вен ца / ко та сле ме на:
– Под зо на К1: П+2 / ко та вен ца – 12 m, 
– Под зо на К2: П+1+Пс / ко та вен ца – 8 m / ко та сле ме на – 12 m
– Под зо на К3: П+6+Пс / ко та вен ца 26,2 m / ко та сле ме на 30 m
– Под зо на К4: 
бло ко ви: 3А1 и 5А1 – П+8+Пс / ко та вен ца 32,2 m /ко та сле ме на 36 m
бло ко ви: 5А2 и 6А2 – П+12+Пс / ко та вен ца 44,2 m /ко та сле ме на 48 m
– Под зо на К5: 
део бло ка 13А2 – П+6+Пс / ко та вен ца 26,2 m / ко та сле ме на 30 m
бло ко ви: 8А2, део бло ка 13А2 и блок 3А3 – П+8+Пс / ко та вен ца 32,2 m /ко та сле ме на 36 m
– Под зо на К6: П+6+Пс – П+7+Пс / ко та вен ца 29.2 m / ко та сле ме на 33 m

– Ко та при зе мља но во пла ни ра них обје ка та мо же би ти мак си мум 1,2 m ви ша од ко те те ре на од но сно ко те при ступ ног тро то а ра.
– Ко та при зе мља но во пла ни ра них обје ка та на рав ном те ре ну не мо же би ти ни жа од ко те те ре на.
–  Ко та при зе мља обје ка та на стр мом те ре ну са на ги бом од ули це (на ни же), ка да је нул та ко та ни жа од ни ве ле те са о бра ћај ни це, мо же би ти мак-

си мум 1,2 m ни жа од ко те ни ве ле те са о бра ћај ни це. На стр мом те ре ну са на ги бом, ко ји пра ти на гиб са о бра ћај ни це, ко та при зе мља се од ре ђу је у 
тач ки са ко је је оства рен при лаз објек ту, а пре ма на ве де ним еле мен ти ма.

–  Ако пар це ла на стр мом те ре ну из ла зи на два мо гу ћа при ла за (гор њи и до њи), од ре ђу ју се и две ко те при зе мља од ко јих се утвр ђу је до зво ље на 
спрат ност по себ но за де ло ве згра де ори јен ти са не на гор њу и до њу при ла зну зо ну. 

–  Уколико се у приземљу објеката планирају комерцијалне делатности (пословање, трговина), кота улаза може бити максимално 0,2 m виша од 
нулте коте, при чему се висинска разлика решава денивелацијом унутар објекта.

Ин дек си – У окви ру ове зо не де фи ни са ни су мак си мал ни ур ба ни стич ки па ра ме три:
– под зо на К1: ин декс за у зе то сти З=40% / ин декс из гра ђе но сти И=1.0
– под зо на К2: ин декс за у зе то сти З=70% / ин декс из гра ђе но сти И=1.5
– под зо не К3 и К5: ин декс за у зе то сти З=60% / ин декс из гра ђе но сти И=3.0
– под зо на К4: ин декс за у зе то сти З=60% / ин декс из гра ђе но сти И=3.5
– подзона К6: индекс заузетости З=73% / индекс изграђености И=3.5

Усло ви за ар хи тек тон ско, 
естет ско об ли ко ва ње

–  У об ли ко ва њу при ме ни ти са вре ме не фор ме и ре пре зен та тив не ма те ри ја ле а при вред не објек те и де ло ве обје ка та ко ји се за др жа ва ју по себ но 
на гла си ти. 

– По след ња ета жа мо же би ти у фор ми спра та или по ву че ног спра та.
– Кров изнад повучене етаже пројектовати као плитак коси кров нагиба до 15°.

Уре ђе ње зе ле них и сло бод-
них по вр ши на

– Про це нат зе ле ни ла на пар це ла ма у под зо на ма К1, К3, К4 и К5 из но си нај ма ње 20%.
– Про це нат зе ле ни ла на пар це ла ма у под зо на ма К2 и К6 из но си нај ма ње 15%.
– Пла ни ра ти по вр ши не под план ски са ђе ним зе ле ни лом и озе ле ње не пар кинг про сто ре.
–  План ски са ђе но зе ле ни ло под ра зу ме ва фор ми ра ње пред ба шта, за тим ве ћих и ма њих за тра вље них по вр ши на са др ве ћем и ши бљем са ђе ним у 

др во ре ди ма, гру па ма и по је ди нач но, мо би ли ја ром (клу пе, осве тље ње, кор пе за от пат ке и др.), пе ре на ма и цвет ња ци ма.
–  Та ко ђе, у скла ду са рас по ло жи вим по вр ши на ма и ар хи тек тон ско-ур ба ни стич ким кон цеп том про сто ра сва ког бло ка, то ком да ље раз ра де, мо гу-

ће је пред ви де ти и вер ти кал но озе ле ња ва ње на сло бод ним фа са да ма, зи до ви ма, сту бо ви ма и др., кров не ба ште као и жи ве огра де на гра ни ца ма 
пар це ла, пе шач ких и зе ле них по вр ши на, по ред или уме сто огра да. 

–  Уколико на парцели постоји површинско паркирање, обавезно је озелењавање свих отворених паркинг простора с тим да се ове површине не 
урачунавају у минимални дозвољени проценат зелених површина на парцели. За паркинге предвидети засторе од растер елемената и траве. 
Предност над бетонским елементима имају растер елементи од рециклирајућих полиетиленских материјала.

Огра ђи ва ње –  Ни је до зво ље но огра ђи ва ње гра ђе вин ске пар це ле ка ко се не би на ру шио основ ни кон цепт за јед нич ког про сто ра сло бод ног ре жи ма ко ри шће-
ња. До зво ље но је по ста вља ње жи ве огра де или аде кват ног мо би ли ја ра мак си мал не ви си не 0,9 m на гра нич ној ли ни ји пар це ле, пе шач ких и 
зе ле них по вр ши на, и сл.

При ступ и пар ки ра ње – Кол ске и пе шач ке при сту пе обез бе ди ти са обод них са о бра ћај ни ца.
–  У да љем спро во ђе њу пла на, при ли ком из ра де про је ка та пре пар це ла ци је и пар це ла ци је, ин тер не са о бра ћај ни це мо ра ју да бу ду ми ни мал не ши ри-

не ко ло во за 4,5 m за јед но смер ни са о бра ћај а 6,0 m за дво смер ни са о бра ћај. Сле пе ули це мо ра ју би ти дво смер не са при па да ју ћом окрет ни цом.
–  На ме сти ма при кљу че ња ин тер них са о бра ћај ни ца на пла ни ра ну улич ну мре жу до зво ље но је уки да ње тро то а ра, ивич ног зе ле ни ла и пар кин га у 

ши ри ни ре гу ла ци је ин тер не са о бра ћај ни це.
–  Да љим спро во ђе њем пла на, про јек ти ма пре пар це ла ци је и пар це ла ци је, уну тар бло ко ва пла ни ра ти пе шач ке ко му ни ка ци је у функ ци ји уна пре-

ђе ња ам би јен тал них ква ли те та и до ступ но сти.
– Пар ки ра ње ре ша ва ти у га ра жи у скло пу објек та, над зем ној га ра жи или на пар кинг по вр ши на ма на сло бод ном де лу пар це ле. 
– Про ра чун по треб ног бро ја пар кинг ме ста за пла ни ра не са др жа је вр ши ти у скла ду са нор ма ти ви ма да тим у по гла вљу 2.1.3. Пар ки ра ње.
–  Планирање заједничких подземних гаража на нивоу блока могуће је уколико се формира блок као једна парцела. Уколико се врши парцелација 

блока, свака парцела мора да има своју независну подземну гаражу, уз могућност да се у фази израде детаљне техничке документације остваре 
међусобна повезивања гаража. 
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Зо на К – Ко мер ци јал не зо не
Ин же њер ско ге о ло шки 
усло ви 

–  За пла ни ра не ин тер вен ци је у да љој фа зи про јек то ва ња нео п ход но је из ве сти де таљ на ге о ло шка ис тра жи ва ња а све у скла ду са Пра вил ни ком 
о са др жи ни про јек та ге о ло шких ис тра жи ва ња и ела бо ра та о ре зул та ти ма ге о ло шких ис тра жи ва ња („Слу жбе ни гла сник РС”, број 51/96) и За ко на о 
ге о ло шким ис тра жи ва њи ма и ру дар ству („Слу жбе ни гла сник РС”, број 88/11).

Усло ви и мо гућ но сти 
фа зне 
ре а ли за ци је 

–  Мо гу ћа је фа зна ре а ли за ци ја из град ње на пар це ли. Све ета пе-фа зе ре а ли за ци је мо ра ју би ти де фи ни са не у про јект ној до ку мен та ци ји. Омо гу-
ћи ти функ ци о ни са ње сва ке фа зе не за ви сно од ре а ли за ци је сле де ће и да се оба ве зе из јед не фа зе не пре но се у дру гу. У сва кој фа зи ре а ли за ци је 
мо ра ју се обез бе ди ти про пи са ни усло ви за пар ки ра ње, озе ле ња ва ње и уре ђе ње сло бод них по вр ши на пар це ле. 

3.4. Мо гу ће ин тер вен ци је на по сто је ћим објек ти ма
По сто је ћи објек ти у зо ни С 

Усло ви за ин тер вен ци је на 
по сто је ћим стам бе ним 
објек ти ма у под зо ни С2

– За др жа ва ју се по сто је ћи ви ше по ро дич ни стам бе ни објек ти у бло ко ви ма 11А2 и 13А2. 
– Објек ти се мо гу ре кон стру и са ти без фор ми ра ња но вих стам бе них је ди ни ца, с об зи ром на то да ни је мо гу ће обез бе ди ти пар ки ра ње.
–  По сто је ћи стам бе ни објек ти мо гу се ре кон стру и са ти и до гра ди ти по след њу по сто је ћу ета жу објек та ко ја је из гра ђе на у фор ми по ву че не ета же 

и ре кон стру и са ти при зе мље обје ка та у ко ме су ста нар ске оста ве и пре тво ри ти га у стам бе ни или по слов ни про стор у скла ду са про це ду ром 
про пи са ном за ко ном.

– Ре кон струк ци ју по след ње ета же мо гу ће је из ве сти под сле де ћим усло ви ма:
–  до зво ље на ја ре мо де ла ци ја, ре кон струк ци ја и до град ња по след ње по сто је ће ета же обје ка та до пу не ета же у ци љу про ши ре ња по сто је ћих ста-

но ва на за јед нич ке те ра се, без фор ми ра ња но вих стам бе них је ди ни ца, мак си мал но до по сто је ће гра ђе вин ске ли ни је објек та,
–  ре кон струк ци ја се мо же из ве сти на осно ву идеј ног ре ше ња ре кон струк ци је це ле по сто је ће ета же и кро ва за ко је се мо ра при ба ви ти са гла-

сност ауто ра објек та или од го ва ра ју ће стру ков не ор га ни за ци је,
– при ли ком ре кон струк ци је по што ва ти ри там и ве ли чи ну про зор ских отво ра прет ход них ета жа, ма те ри ја ле и бо је,
– ре кон струк ци ју рав ног кро ва из ве сти пре тва ра њем у пли так ко си кров на ги ба до 20° оиви чен ати ком. 

– Ре кон струк ци ју при зе мља обје ка та мо гу ће је из ве сти под сле де ћим усло ви ма:
–  за јед нич ке про сто ри је, оста ве ста на ра и слич но ко ји се на ла зе у ни ским при зе мљи ма мо гу ће је пре тво ри ти у стам бе ни или по слов ни про-

стор у скла ду са про пи си ма, а та ко ђе и ста но ве у при зе мљу обје ка та мо гу ће је пре тво ри ти у по слов ни про стор на осно ву је дин стве ног идеј-
ног ре ше ња це лог при зе мља на ко је се мо ра при ба ви ти са гла сност ауто ра објек та или од го ва ра ју ће стру ков не ор га ни за ци је,

–  при ли ком ре кон струк ци је по што ва ти ри там и ве ли чи ну про зор ских отво ра оста лих ета жа, ма те ри ја ле и бо је и ускла ди ти са основ ним кор-
пу сом објек та.

– До зво ље на је на кнад на уград ња лиф тов ских по стро је ња, по мо гућ ству у окви ру га ба ри та објек та. 
– Ни је до зво ље на на кнад на до град ња кон зол них те ра са.
– Није дозвољено затварање постојећих пролаза и пасажа у унутрашњост блока.

Усло ви за тран сфор ма ци ју 
по сто је ћих при вред них 
обје ка та у под зо ни С1 

–  За др жа ва ју се по сто је ћи при вред ни објек ти и де ло ви обје ка та са по себ ним усло ви ма за шти те у бло ку 2А2. Све ин тер вен ци је на овим објек ти ма 
и де ло ви ма обје ка та оба вља ти у скла ду са усло ви ма за шти те (по гла вље. 4.1. За шти та кул тур них до ба ра (тач ка 2.)) и да љом са рад њом са За во-
дом за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да.

–  Сви по сто је ћи објек ти ко ји се укла па ју у ар хи тек тон ска ре ше ња тран сфор ма ци је при вред них ком плек са у стам бе но-по слов не, мо гу се ре кон-
стру и са ти, до гра ди ти или над зи да ти у окви ру до зво ље них ур ба ни стич ких па ра ме та ра и оста лих пра ви ла гра ђе ња овог пла на, уко ли ко по ло жај 
објек та пре ма јав ној по вр ши ни за до во ља ва услов де фи ни сан оп штим пра ви ли ма.

–  По сто је ћи објек ти чи ји ин декс из гра ђе но сти, ин декс за у зе то сти или спрат ност на пар це ли пре ма шу је до зво ље ни, ко ји ни су у окви ру де фи-
ни са них гра ђе вин ских ли ни ја и/или ни су у скла ду са про пи са ним пра ви ли ма о ра сто ја њи ма од гра ни ца пар це ла и су сед них обје ка та, не мо гу 
се до гра ђи ва ти већ је до зво ље но са мо те ку ће одр жа ва ње. Ако се та кав обје кат укла ња и за ме њу је дру гим, за ње га ва же пра ви ла као и за сва ку 
но ву из град њу у овој зо ни.

– До гра ђе не и над зи да не де ло ве објек те стил ски ускла ди ти са по сто је ћим објек том.
–  Из бор ма те ри ја ла и ар хи тек тон ско об ли ко ва ње тре ба да бу ду уса гла ше ни са по сто је ћим објек том и да са њим чи не склад ну це ли ну. У ма те ри-

ја ли за ци ји ко ри сти ти кон траст не ма те ри ја ле (ста кло, че лик, бе тон, итд.) ко ји на гла ша ва ју ка рак те ри стич не де ло ве и ма те ри ја ли за ци ју не ка да-
шњих при вред них обје ка та.

–  Реконструкцијама, доградњом и надзиђивањем на постојећим објектима не сме се угрозити стабилност објекта са аспекта геотехничких и 
сеизмичких карактеристика тла и статичких и конструктивних карактеристика објекта, у складу са прописима о изградњи објеката. С тим 
у вези, пре израде техничке документације, неопходно је урадити елаборат статике и геомеханике, у складу са Правилником о садржини 
пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања („Службени гласник РС”, број 51/96) и Закона о геолошким 
истраживањима и рударству („Службени гласник РС”, број 88/11).

По сто је ћи објек ти у зо ни К 
По сто је ћи објек ти ко ји се 
за др жа ва ју у под зо ни К1

– За др жа ва ју се по сто је ћи по слов ни објек ти у под зо ни К1 (блок 2А2). 
–  Из у зе так је обје кат спрат но сти П+1 ко ји је из гра ђен у за штит ном по ја су же ле зни це ко ји се мо же за др жа ти у по сто је ћем ста њу са мо уз са гла-

сност АД „Же ле зни це Ср би је”. У слу ча ју укла ња ња објек та из за штит ног по ја са же ле зни це, до зво ље на је до град ња по сто је ћег објек та (на углу 
ули ца По ен ка ре о ве и Кне жо пољ ске) или из град ња но вог у окви ру де фи ни са не зо не гра ђе ња.

–  Ни је до зво ље на да ља до град ња објек та Хо тел „Ад ми рал” (Ве ни зе ло со ва бр. 31), у скла ду са усло ви ма за шти те (по гла вље 4.1. За шти та кул тур-
них до ба ра (тач ка 3)).

– Дозвољено је надзиђивање објекта који се налази према комплексу „Давид Пајић Дака” до спратности П+2.
По сто је ћи објек ти ко ји се 
за др жа ва ју у под зо на ма 
К2-К6

–  За др жа ва ју се по сто је ћи при вред ни објек ти и де ло ви обје ка та са по себ ним усло ви ма за шти те у бло ко ви ма 13А2 и 5А3. Све ин тер вен ци је на овим 
објек ти ма и де ло ви ма обје ка та оба вља ти у скла ду са усло ви ма за шти те [по гла вље. 4.1. За шти та кул тур них до ба ра (тач. 4, 5. и 6)] и да љом са-
рад њом са За во дом за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да.

–  Сви по сто је ћи објек ти ко ји се укла па ју у ар хи тек тон ска ре ше ња тран сфор ма ци је при вред них ком плек са у по слов но-стам бе не, мо гу се ре кон-
стру и са ти, до гра ди ти или над зи да ти у окви ру до зво ље них ур ба ни стич ких па ра ме та ра и оста лих пра ви ла гра ђе ња овог пла на, уко ли ко по ло жај 
објек та пре ма јав ној по вр ши ни за до во ља ва услов де фи ни сан оп штим пра ви ли ма.

–  По сто је ћи објек ти чи ји ин декс из гра ђе но сти, ин декс за у зе то сти или спрат ност на пар це ли пре ма шу је до зво ље ни, ко ји ни су у окви ру де фи-
ни са них гра ђе вин ских ли ни ја и/или ни су у скла ду са про пи са ним пра ви ли ма о ра сто ја њи ма од гра ни ца пар це ла и су сед них обје ка та, не мо гу 
се до гра ђи ва ти већ је до зво ље но са мо те ку ће одр жа ва ње. Ако се та кав обје кат укла ња и за ме њу је дру гим, за ње га ва же пра ви ла као и за сва ку 
но ву из град њу у овој зо ни.

–  До гра ђе не и над зи да не де ло ве објек те стил ски ускла ди ти са по сто је ћим објек том.
–  Избор материјала и архитектонско обликовање треба да буду усаглашени са постојећим објектом и да са њим чине складну целину. У 

материјализацији користити контрастне материјале (стакло, челик, бетон, итд.) који наглашавају карактеристичне делове и материјализацију 
некадашњих привредних објеката. Реконструкцијама, доградњом и надзиђивањем на постојећим објектима не сме се угрозити стабилност 
објекта са аспекта геотехничких и сеизмичких карактеристика тла и статичких и конструктивних карактеристика објекта, у складу са 
прописима о изградњи објеката. С тим у вези, пре израде техничке документације, неопходно је урадити елаборат статике и геомеханике, у 
складу са Правилником о садржини пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања („Службени гласник РС”, 
број 51/96) и Закона о геолошким истраживањима и рударству („Службени гласник РС”, број 88/11).
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3.5. Та бе лар ни при каз ур ба ни стич ких па ра ме та ра

Та бе ла 9 – Упо ред ни при каз пла ни ра них ур ба ни стич ких па ра ме та ра на пар це ла ма оста лих на ме на пред ло же них Пла ном и по ГП-у
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Та бе ла 10 – Та бе лар ни при каз пла ни ра них ка па ци те та (ори јен та ци о но)
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   објекти јавне намене

На по ме не:
* Пла ни ра на БРГП де лат но сти стам бе ног бло ка ума ње на је за БРГП де пан дан са пред школ ске, со ци јал не уста но ве и здрав стве не ам бу лан те
* У зо на ма К и С по сто је ћи при вред ни објек ти са по себ ним ме ра ма за шти те ко ји се за др жа ва ју ура чу на ти су у пла ни ра ну БРГП
* Пла ни ра на БРГП у ве ћим бло ко ви ма ре ду ко ва на је за 10% – про це ње на по вр ши на ин тер них са о бра ћај ни ца ко је ће би ти де фи ни са не да љим спро во ђе њем пла на
* Пла ни ра на БРГП ста но ва ња и де лат но сти у под зо ни С1 про ра чу на та је за про це ње ни од нос ста но ва ње:де лат но сти=100-80%:0-20%, ко ји мо же би ти и дру га чи ји у фа зи 

спро во ђе ња пла на, а у скла ду са пра ви ли ма да тим у по гла вљу 3.2. Зо на „С” – Ста но ва ње и стам бе но тки во.
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4. Ме ре за шти те

4.1. За шти та кул тур них до ба ра
(графички прилог бр. 4 „План грађевинских парцела за јавне намене 

са планом спровођења” Р 1:1.000)
(прилог документације плана: „Услови чувања, одржавања и кориш-
ћења културних добара и добара која уживају претходну заштиту 
и мере њихове заштите за потребе израде Плана детаљне регулације 
дела подручја Аде Хује (зона А), Завод за заштиту споменика културе 

града Београда, јун 2011. године)

Гра ни ца пла на у се ве ро за пад ном де лу, из ме ђу оба ле Ду-
на ва и Ули це ду нав ски кеј, као и из ме ђу же ле знич ке пру ге 
и ули ца Кне жо пољ ске, Ве ни зе ло со ве, Ми хи зо ве, Све то за ра 
Ми ле ти ћа и Ду нав ске об у хва та део целине „Стари Београд” 
која ужива статус добра под претходном заштитом. Пре о-
ста ли про стор ко ји је об у хва ћен гра ни цом пла на ни је утвр-
ђен за про стор но-кул тур но исто риј ску це ли ну, не на ла зи се 
у окви ру исте, не ужи ва ста тус це ли не под прет ход ном за-
шти том, ни ти се на ла зи у ње ном окви ру.

На об у хва ће ном под руч ју на ла зе се че ти ри ком плек са, 
ко ја по је ди нач но ужи ва ју ста тус до бра под прет ход ном за-
шти том:

– Тер мо е лек тра на „Сна га и све тлост”,
– Бе о град ски па муч ни ком би нат,
– Згра да Ста ре кла ни це,
– Бе о град ски ву нар ски ком би нат.
На овом про сто ру не на ла зе се по је ди нач но утвр ђе на 

кул тур на до бра.
У об у хва ту пла на ни су за бе ле же ни ар хе о ло шки ло ка ли-

те ти. 
У не по сред ном окру же њу пла на, на про сто ру од Ули це 

вој во де Миц ка до Ми ри јев ског бу ле ва ра са ју жне стра не 

Ви шњич ке ули це ло ци ран је за шти ће ни ар хе о ло шки ло ка-
ли тет „Пра и сто риј ска Ка ра бур ма”.

Оп ште ме ре за шти те
Зна чај об у хва ће не те ри то ри је за град је ве о ма ва жан, 

упр кос чи ње ни ци да је она за пу ште на и де ва сти ра на. Овај 
про стор по се ду је, из ме ђу оста лог, и зна чај ну ме мо ри ју гра-
да ко ју сва ка ко тре ба са чу ва ти. Очу ва ње и ре ха би ли та ци ја 
по је ди них ње них де ло ва (на ко ји ма и да нас по сто је ка рак те-
ри стич ни ин ду стриј ски објек ти) нео п ход на је и као услов за 
да љи раз вој це ло куп ног пре о ста лог ин ду стриј ског на сле ђа 
у Бе о гра ду.

Је дан од ци ље ва овог пла на је афир ма ци ја ур ба ног кон ти-
ну и те та, то ком ко јег се гра ди тељ ско на сле ђе по ста вља не са мо 
као нео б но вљи ви ре сурс већ и као сти му ланс раз во ја. Пла ни-
ра се за др жа ва ње нај зна чај ни јих обје ка та ин ду стриј ског на-
сле ђа, њи хо ва ин те гра ци ја у бу ду ће ком плек се и на тај на чин 
ства ра ње спе ци фич ног иден ти те та це ло куп ног под руч ја.

Ме ре за шти те ар хе о ло шког на сле ђа
С об зи ром на то да је део под руч ја Ада Ху је, из ме ђу фа-

бри ке хар ти је, од но сно пу та за Ада Ху ју и Пан че вач ког мо-
ста, на сут сре ди ном 60-тих го ди на 20. ве ка, на том де лу се 
не оче ку ју ар хе о ло шки на ла зи.

Уко ли ко се при ли ком из во ђе ња зе мља них ра до ва на 
пре о ста лом де лу про сто ра об у хва ће ног пла ном, на и ђе на 
ар хе о ло шке остат ке, све ра до ве тре ба об у ста ви ти и оба ве-
сти ти За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, 
ка ко би се пред у зе ле нео п ход не ме ре за њи хо ву за шти ту. 
Ин ве сти тор је ду жан да по чл. 109. и 110. За ко на о кул тур-
ним до бри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 71/94) обез бе ди 
фи нан сиј ска сред ства за из во ђе ње ар хе о ло шких ра до ва.

Ме ре за шти те по је ди нач них ком плек са и обје ка та
ЦЕ ЛИ НА A1
Се ве ро за пад ни део це ли не А1, из ме ћу оба ле Ду на ва и Ули це ду нав ски кеј, при па да це ли ни „Ста ри Бе о град” ко ја ужи ва ста тус до бра под прет ход ном за шти том. Пре о ста ли 
део овог про сто ра ни је утвр ђен за про стор но – кул тур но исто риј ску це ли ну, не на ла зи се у окви ру исте, не ужи ва ста тус це ли не под прет ход ном за шти том, ни ти се на ла зи у 
ње ном окви ру.
У це ли ни А1 на ла зи се Тер мо е лек тра на „Сна га и све тлост” , појединачно добро под претходном заштитом, у по ступ ку утвр ђи ва ња за кул тур но до бро. 
Преостали комплекси и објекти целине А1, не поседују културно-историјске нити архитектонско-урбанистичке вредности.
1) Ком плекс тер мо е лек тра не 

„Сна га и све тлост“
Ду нав ски кеј бб (блок 1А1)

Пред ста вља око сни цу фор ми ра ња елек тро е нер гет ског си сте ма Бе о гра да. Са гра ђен је у пе ри о ду од 1930. до 1932. го ди не и на тај на чин 
је пр ви пут ушла у упо тре бу ни ско на пон ска ди стри бу тив на мре жа за на па ја ње на из ме нич ном стру јом. 
Ком плекс се са сто ји од:
– згра де Елек тра не,
– пор тал ног кра на са ру кав цем,
– пумп не ста ни це и фил тер ског по стро је ња.
Део ком плек са на ко ме се на ла зе пор тал ни кран са ру кав цем, пумп на ста ни ца и фил тер ско по стро је ње, ни је об у хва ћен гра ни цом 
овог пла на, већ је у об у хва ту ПДР де ла цен трал не зо не про стор на це ли на Ма ри на „Дор ћол” („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 
24/05).
У об у хва ту пла на је део ком плек са на ко ме се на ла зи згра да Елек тра не и за шти ће на око ли на. Обје кат Елек тра не при па да ком плек су 
то пла не ТО „Ду нав”. 
Ар хи тек ту ра објек та Елек тра не од ра жа ва мо дер ни стич ка схва та ња, ак ту ел на за европ ску гра ди тељ ску прак су ме ђу рат ног пе ри о да. 
У кон струк тив ном и тех но ло шком сми слу, у објек ту се из два ја ју три це ли не: ха ла ко тлар ни це, ма шин ска са ла и ко манд но-шал тер ска 
са ла.
Мере заштите комплекса
– За бра ње на је град ња обје ка та ко ји сво јом ар хи тек ту ром, га ба ри том и ви си ном угро жа ва ју обје кат Елек тра не.
Мере заштите објеката
– Обје кат се за др жа ва у по сто је ћем га ба ри ту и во лу ме ну, уз при ме ну кон зер ва тор ских ме то да у ци љу ње го ве ре ха би ли та ци је и афир-
ма ци је, што под ра зу ме ва ре кон струк ци ју из вор ног из гле да спо ља шње ар хи тек ту ре, као и ка рак те ри стич них де та ља.
– Оба ве зно је очу ва ти и ре кон стру и са ти ком пле тан по сто је ћи кон струк тив ни склоп. По де фи ни са њу и утвр ђи ва њу бу ду ће на ме не, 
мо гу ће је по по тре би фор ми ра ти и но ви, не за ви сни кон струк тив ни склоп ко ји ће омо гу ћи ти фор ми ра ње ви ше ета жа и ти ме до при не-
ти бо љој ис ко ри шће но сти про сто ра.
– До зво ље не су ин тер вен ци је у ци љу по бољ ша ња ста тич ких и кон струк тив них ка рак те ри сти ка, без бед но сти, до ступ но сти, про тив-
по жар не и дру ге за шти те објек та, као и аде кват не пре зен та ци је.
– У циљу противпожарне и друге потребне заштите објекта и у складу са новим функционалним захтевима, дозвољено је на 
фасадама формирање комуникационих и других вертикала, лифтова, ескалатора.

ЦЕ ЛИ НА A2
У окви ру це ли не А2, у де лу ко ји при па да це ли ни „Ста ри Бе о град” ко ја ужи ва ста тус до бра под прет ход ном за шти том, на ла зи се ком плекс фа бри ке „Да вид Па јић Да ка” и хо-
тел „Ад ми рал” (ра ни је „Тек стил не фа бри ке Ко сте Или ћа и Си но ва ад”).
На преосталом простору целине А2, у делу који не припада претходно заштићеној целини „Стари Београд”, налазе се Београдски памучни комбинат и зграда Старе кланице, 
комплекси који уживају статус добра под претходном заштитом.
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2) „Да вид Па јић ДА КА” 
Ве ни зе ло со ва 29
(блок 2А2)

За јед но са оста лим фа бри ка ма у окру же њу пред ста вља ма те ри јал но све до чан ство раз во ја тек стил не ин ду стри је у Бе о гра ду, као јед не од 
нај ра зви је ни јих при вред них гра на. 
Пр во кра љев ско по вла шће но пред у зе ће за пре ра ду ку де ље и па му ка Алек се Об ра до ви ћа и комп. осно ва но је 1896. го ди не а 1910. го ди не 
пре шло је у вла сни штво та да осно ва не „Тек стил не фа бри ке Ко сте Или ћа и Си но ва ад”, ка да је фа бри ка про ши ре на и по диг ну те но ве фа-
брич ке згра де. Нај ве ћи део глав не фа брич ке згра де за у зи ма ла је ткач ни ца а у окви ру фа брич ког кру га на ла зи ле су се две згра де за ста но-
ва ње рад ни ка. Објек ти су из гра ђе ни у опе ци, из ве де ни у ду ху ака де ми зма са ка рак те ри стич ним од ред ни ца ма ин ду стриј ске ар хи тек ту ре: 
те сте ра сти кро во ви, ве ли ке ста кле не по вр ши не, про фи ла ци је, че лич ни сту бо ви у ен те ри је ру. У Дру гом свет ском ра ту, фа бри ка је пре тр пе-
ла ве ли ка оште ће ња а на кон ра та на овом про сто ру фор ми ра се пред у зе ће за про из вод њу и мон ти ра ње лиф то ва „Да вид Па јић Да ка”. Да нас 
се у овом ком плек су пре по зна ју сег мен ти не ка да шње Плат на ре: де ло ви ткач ни це са ад ми ни стра тив ним објек том и ма га ци ни на обо ду 
ком плек са.
У фа брич ком кру гу на ла зи се спо мен би ста На род ног хе ро ја Да ви да Па ји ћа, по ко ме је фа бри ка до би ла на зив.
Мере заштите комплекса
– Да љим спро во ђе њем пла на, у окви ру бу ду ћег ар хи тек тон ског ре ше ња са чу ва ти по ло жај нај ста ри јег објек та глав не ха ле (ткач ни ца) – под 
углом од 45° у од но су на по сто је ћу улич ну ре гу ла ци ју – ко ји је био усло вљен тра сом же ле знич ке пру ге из гра ђе не 1898–1899. го ди не, као и 
ре гу ла ци јом ули ца ко ја је пла ни ра на и при ка за на на Пла ну ва ро ши Бе о гра да из 1903. го ди не, али ко ја ни кад ни је до кра ја ре а ли зо ва на.
Мере заштите објеката
– У ци љу очу ва ња ме мо ри је ком плек са, по треб но је за др жа ти и ре кон стру и са ти де ло ве објек та ма га ци на (оба ве зно фа сад но плат но) ко ји 
се на ла зи на обо ду ком плек са, уз же ле знич ку пру гу. За др жа ни део објек та угра ди ти у кор пус но вог објек та, на на чин да оста не пре по зна-
тљив: мо же оста ти као део ком по зи ци је – ви дљив спо ља, или део ен те ри је ра – фа сад ни део објек та као део ен те ри је ра но ве ком по зи ци је. 
– Сег мент ха ле, од но сно део објек та по ста вљен на ста рој ре гу ла ци ји, под углом од 45° у од но су на по сто је ћу улич ну ре гу ла ци ју – по треб но 
је за др жа ти (оба ве зно фа сад но плат но) и ин кор по ри ра ти у но во ар хи тек тон ско ре ше ње.
– Оста ле објек те у ком плек су мо гу ће је укло ни ти, с тим што је нео п ход но за др жа ва ње ка рак те ри стич них ори ги нал них еле ме на та ар хи тек-
ту ре ин ду стриј ских обје ка та, са мо гу ћом њи хо вом дис ло ка ци јом у ци љу укла па ња у ком по зи ци ју но вог објек та (че лич ни сту бо ви, ма те ри-
ја ли за ци ја – опе ка у ка рак те ри стич ном сло гу, фри зо ви, про зор ски отво ри у од ре ђе ном об ли ку и рит му, шед кро во ви).
– Спомен бисту Народног хероја Давида Пајића која се налази у фабричком кругу, и по коме је фабрика добила име, задржати и изложити 
је на погодном месту у оквиру новог решења комплекса.

3) Хо тел „Ад ми рал” 
Ве ни зе ло со ва 31
(блок 2А2)

Ра ни је ви ла Вла де Или ћа, пред ста вља зна ча јан при мер бе о град ског ака де ми зма.
Вла да Илић, је дан од нај ве ћих ин ду стри ја ла ца у Ср би ји, на ла зио се на че лу кон цер на тек стил них фа бри ка Ко сте Или ћа и си но ва, а у пред-
рат ном пе ри о ду био је и на че лу Бе о град ске оп шти не. У фа брич ком кру гу он је 1935. го ди не по ди гао по ро дич ну ви лу, пре ма про јек ту ис-
так ну тог срп ског гра ди те ља Алек сан дра Ђор ђе ви ћа. Обје кат је об ли ко ван по ти пу ре не сан сних па ла та, са де ко ра тив ним и за нат ски до бро 
из ве де ним фа са да ма. Пр во бит ну стам бе ну на ме ну обје кат је имао до по чет ка Дру гог свет ског ра та, а на кон ра та ис кљу чи во по слов ну.
Мере заштите објеката
–  Оба ве зно је за др жа ва ње глав ног кор пу са објек та у це ло сти, са до гра ђе ним де лом за ста кље ног анек са на дво ри шној стра ни објек та, из ве-

де ним у скла ду са Ре ше њем о утвр ђи ва њу ме ра тех нич ке за шти те ко је је из дао За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре. 
– Ни је до зво ље на да ља до град ња објек та.
– Дозвољено је партерно уређење слободног простора на преосталом делу парцеле.

4) Бе о град ски па муч ни 
ком би нат („БПК”)
По ен ка ре о ва 22
блок 13А2

Је дан је од нај о чу ва ни јих фа брич ких ком плек са на ста лих до 1941. го ди не и са мим тим ре пре зен та тив ни пред став ник ин ду стриј ског и гра-
ди тељ ског на сле ђа Бе о гра да. По се ду је исто риј ске, дру штве не, кул ту ро ло шке, ур ба ни стич ке и ар хи тек тон ске вред но сти, због ко јих ужива 
статус добра под претходном заштитом.
Ра ни је фа бри ка три ко та же Ми ла на Јеч ме ни це (осно ва на 1911. го ди не) а од 20-тих го ди на про шлог ве ка – Бе о град ска тек стил на ин ду стри-
ја ко ја је по сте пе ном мо дер ни за ци јом по ста ла јед на од во де ћих тек стил них фа бри ка на под руч ју Бал ка на. Кра јем 50-тих го ди на про шлог 
ве ка до би ла је да на шњи на зив – „Бе о град ски па муч ни ком би нат”. 
Вре ме ном, тех но ло шки про цес је мо дер ни зо ван, по је ди ни објек ти су на до гра ђе ни, по диг ну ти су но ви објек ти али је згро ком плек са чи ни 
пр во бит но фор ми ра на струк ту ра.
Фа брич ки ком плекс (из гра ђен до 1924. го ди не, ра до ве је из во дио ин же њер Ми ха и ло Бе лић) по струк ту ри је ком пак тан и за тво рен. Је згро 
ком плек са чи ни тка ни ца док су по обо ду фа брич ког кру га по диг ну та пре ди о нич ка оде ље ња, ма га ци ни и сто ва ри шта, ад ми ни стра тив ни 
објек ти и ку ћа за пор ти ра. У фа брич ком кру гу на ла зи ли су се ста но ви за ди рек ци ју, ста но ви чи нов ни ка, ди рек ци ја и кан це ла ри је, ко тлар-
ни ца. Но ва мо дер на пре ди о ни ца по диг ну та је 1928. го ди не. 
Сви објек ти су из ве де ни у опе ци, у ду ху ар хи тек ту ре ака де ми зма са ка рак те ри стич ним еле мен ти ма ин ду стриј ске ар хи тек ту ре. Фор ми ра не 
су ин тер не ко му ни ка ци је у окви ру ком плек са, еле мен ти стил ског об ли ко ва ња фа брич ких обје ка та, кон струк тив ни склоп ви дљив у спољ-
ном из гле ду гра ђе ви на, као и опе ка, спе ци фич не фор ме про зор ских отво ра и ве ли ке по вр ши не про зо ра. Ка рак те ри стич ни те сте ра сти 
кро во ви и про фи ли са ни пот кров ни вен ци да ју чи та вом ком плек су и објек ти ма уну тар ње га мо ну мен та лан и ре пре зен та ти ван ка рак тер. 
До дат ну ар хи тек тон ску вред ност пред ста вља ју кров не по вр ши не, ко је ја сно озна ча ва ју про из вод не по го не, а чи та ву ком по зи ци ју упот пу-
њу је ви со ки дим њак. Оста ли објек ти у ком плек су од ши рег су ин те ре са за Слу жбу за шти те.
Мере заштите објеката
– Производни погон (предионица) – улична зграда

Оба ве зно је са чу ва ти и ре кон стру и са ти нај ста ри ји део од ни за обје ка та у Ули ци По ен ка ре о вој – згра да спрат но сти П+1-П+2+Пк, у ко јој 
су би ли сме ште ни је дан део про из вод ног по го на и ма га ци ни. Оба ве зно је за др жа ва ње по сто је ћег га ба ри та и во лу ме на објек та са улич не 
стра не до ли ни је сле ме на. Мо гу ће су ин тер вен ци је у сми слу над зи ђи ва ња или по ве зи ва ња са но вим објек ти ма на дво ри шној стра ни, као 
и сло бод не ин тер вен ци је у уну тра шњо сти објек та, с тим да оста не пре по зна тљив кон струк тив ни склоп.

– Производни погони – остали објекти*
Објек ти су са ка рак те ри стич ним од ли ка ма ин ду стриј ске ар хи тек ту ре: опе ка, те сте ра сти кро во ви, про зор ски отво ри, итд. 
За др жа ти и ре кон стру и са ти део глав не фа брич ке ха ле (ткач ни це) – сег мент ко ји се на ла зи на спрам зад ње стра не улич не згра де, ко ји за-
јед но са њом фор ми ра ка рак те ри стич ни део не ка да шњег фа брич ког ам би јен та – ин тер ну ули цу.
У ци љу очу ва ња ство ре ног ам би јен та и по стиг ну те сим би о зе ин ду стриј ских и по сто је ћих са вре ме них стам бе них обје ка та ко ји су из-
гра ђе ни у не по сред ном су сед ству фа брич ког ком плек са, уз Ули цу Јо ва на Ава ку мо ви ћа, а ко ји су ра ђе ни у кон тек сту за др жа ва ња ин ду-
стриј ских обје ка та, те су им у по гле ду ли ков ног из ра за и ма те ри ја ли за ци је при ла го ђе ни, по треб но је очу ва ти, од но сно ре кон стру и са ти 
сег мент овог ни за про из вод них по го на. Нај ма њи обим за др жа ног де ла је фа сад но плат но, ко је тре ба уком по но ва ти у ар хи тек ту ру пла ни-
ра них обје ка та на на чин да оста не пре по зна тљив сег мент но ве це ли не.
За др жа ти и ре кон стру и са ти део обје ка та фа брич ких пре ди о ни ца, ко ји са глав ном фа брич ком ха лом (ткач ни цом) фор ми ра дру ги део ин-
тер не ули це (управ но на По ен ка ре о ву ули цу), чи ме се ства ра мо гућ ност фи зич ког по ве зи ва ња улич ног објек та са за др жа ним објек том 
кан це ла риј ске згра де Ста ре кла ни це у Бу ле ва ру де спо та Сте фа на. 

*  Од де таљ не ана ли зе по сто је ћег кон струк тив ног скло па пре ди о ни це и ткач ни це, за ви си ко ји сег мент објек та је мо гу ће за др жа ти и ре кон-
стру и са ти, при че му је оба ве зно очу ва ње и ре кон струк ци ја фа сад ног плат на. За др жа ну ин тер ну ули цу мо гу ће је ин кор по ри ра ти у пла ни-
ра но ре ше ње или као део екс те ри је ра или као део ен те ри је ра бу ду ћег објек та.

– Кућа за портира
Обје кат се за др жа ва као сло бод но сто је ћи и ре кон стру и ше у окви ру по сто је ћег га ба ри та и во лу ме на, уз мо гућ ност по ве зи ва ња тран спа-
рент ним кон струк тив ним еле мен ти ма са но вим објек ти ма. До зво ље не су сло бод не ин тер вен ци је у уну тра шњо сти објек та.

– Димњак и котларница
Ка рак те ри сти чан еле мент ин ду стриј ске ар хи тек ту ре по треб но је очу ва ти у из вор ном об ли ку као ви зу ел ни ак це нат и на по го дан на чин 
га угра ди ти у бу ду ће ре ше ње ком плек са. Мо гу ће су ин тер вен ци је у ци љу по бољ ша ња ње го вих ста тич ких и кон струк тив них ка рак те ри-
сти ка, аде кват не пре зен та ци је, као и до ступ но сти, у за ви сно сти од бу ду ће на ме не.
Пре по ру ка је да се са чу ва у из вор ном об ли ку и обје кат или део објек та са ко јим дим њак чи ни кон струк тив ну и ар хи тек тон ску це ли ну – 
ко тлар ни ца, с тим што су мо гу ће сло бод не ин тер вен ци је у уну тра шњо сти објек та као и ње го во над зи ђи ва ње и до град ња на дво ри шном 
де лу објек та у ци љу по ве зи ва ња са пла ни ра ним објек ти ма у ком плек су.

– Остали објекти „Београдског памучног комбината”
Објекте је могуће уклонити у циљу изградње нових објеката а на погодном месту у оквиру новог комплекса поставити обележје о 
уклоњеном објекту и његовом значају (писана документација, фотографије, старе машине, и сл.).
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5) Згра де ста ре кла ни це 
Бу ле вар де спо та 
Сте фа на 111
блок 13А2

Ком плекс пр ве бе о град ске кла ни це (1895–1898. го ди не) био је пр ви обје кат ин же ње ра Ми ло ша Сав чи ћа. По ди за ње кла ни це ини ци ра ло је 
из град њу же ле знич ке пру ге, ко ја је по ве зи ва ла Кла ни цу са Глав ном же ле знич ком ста ни цом. У окви ру ком плек са са гра ђен је ве ли ки број 
обје ка та раз ли чи те на ме не: глав на и кан це ла риј ска згра да, обо ри, хлад ња че, рад нич ки ста но ви, бер зан ска, по штан ска и те ле граф ска згра-
да, хо тел. То ком Дру гог свет ског ра та Кла ни ца је пре тр пе ла ве ли ка оште ће ња, ве ћи део обје ка та је по ру шен а на кон ра та на је згру Кла ни це 
на ста ви ла су да ра де но ва пред у зе ћа: „Га ле ни ка” и „Су тје ска”. 
Пр во бит но спољ но об ли ко ва ње згра да, из ве де но је пре ма иде ји Да ни ла Вла ди са вље ви ћа. Глав не фа са де не ких згра да ре ша ва не су си ме-
трич но, са на гла ша ва њем сре ди шњег де ла тро у га о ним тим па но ни ма у ви си ни кро ва, док су дру гом бо јом ис так ну ти из ве сни еле мен ти 
фа са де: јед но став ни пи ла стри ко ји се пру жа ју дуж при зе мља и спра та, по де о ни вен ци и про фи ла ци је око про зо ра и вра та. Све гра ђе ви не 
у окви ру ком плек са би ле су до бро про пор ци о ни са не и де ло ва ле су склад но, са еле мен ти ма ар хи тек ту ре ака де ми зма, иако је у пи та њу ин-
ду стриј ски ком плекс.
Да нас су оста ле очу ва не Глав на кла нич на згра да и кан це ла риј ска згра да ко је су све до чан ство по сто ја ња овог ком плек са као и при вред-
ног на прет ка гра да, раз во ја пре храм бе не ин ду стри је, фор ми ра ња пр ве ком пакт не ин ду стриј ске зо не Бе о гра да, итд. Ови објек ти по се ду ју 
дру штве не, кул тур но-исто риј ске и ар хи тек тон ско-ур ба ни стич ке вред но сти због че га уживају статус добра под претходном заштитом.
Ви ше спрат на глав на кла нич на згра да, из ве де на у опе ци са ујед на че ним рит мом про зор ских по вр ши на и по де о них ве на ца, мо ну мен тал ног 
из гле да, до ми ни ра на овом де лу ин ду стриј ске зо не и пред ста вља њен ви зу ел ни ре пер. 
Кан це ла риј ска згра да кон ци пи ра на као сло бод но сто је ћа ви ла, ре пре зен та тив не је спо ља шње об ра де из ве де не у сти лу ака де ми зма. 

Мере заштите објеката
– Главна кланична зграда

Обје кат се за др жа ва и ре кон стру и ше у окви ру по сто је ћег га ба ри та и во лу ме на. Мо гу ће су ин тер вен ци је у сми слу до град ње у при зем-
ним де ло ви ма објек та у ци љу укла па ња у бу ду ћу из град њу, с тим да се ин тер вен ци ја ма не угро зи ста тич ка ста бил ност и естет ске од ли ке 
за др жа ног објек та. У том слу ча ју кон струк ци ја и фа сад но плат но при зем ног за др жа ног де ла објек та мо ра ју оста ти са гле ди ви у окви ру 
но ве ком по зи ци је као део ен те ри је ра.
Фа сад но плат но ре кон стру и са ти у аутен тич ном об ли ку, а ми ни мал не ин тер вен ци је на фа са ди су до зво ље не са мо у при зем ном де лу 
објек та у ци љу фор ми ра ња ко му ни ка ци ја из ме ђу но ве и ста ре фи зич ке струк ту ре. Та ко ђе је мо гу ће по ве зи ва ње па са ре ла ма и тран спа-
рент ним кон струк тив ним еле мен ти ма са но вим објек ти ма, ко је тре ба по ста ви ти на на чин да сво јом дис по зи ци јом омо гу ће да ду же 
фа са де објек та оста ну са гле ди ве. До зво ље не су сло бод не ин тер вен ци је у уну тра шњо сти објек та.

– Канцеларијска зграда у Булевару деспота Стефана
Објекат се задржава и реконструише у оквиру постојећег габарита и волумена, уз могућност повезивања транспарентним 
конструктивним елементима са новим објектима. Дозвољене су слободне интервенције у унутрашњости објекта.

ЦЕ ЛИ НА A3
У окви ру це ли не А3 на ла зи се „Бе о град ски ву нар ски ком би нат (БВК)” ко ји ужи ва ста тус до бра под прет ход ном за шти том. Пре о ста ли део овог про сто ра ни је утвр ђен за про-
стор но – кул тур но исто риј ску це ли ну, не на ла зи се у окви ру исте, не ужи ва ста тус це ли не под прет ход ном за шти том, ни ти се на ла зи у ње ном окви ру.
6) „Бе о град ски ву нар ски 

ком би нат („БВК”)” 
Ви шњич ка 15
(блок 5А3)

Ра ни је „Фа бри ка ву не них тка ни на Ко сте Или ћа Си но ва и Комп.”, пред ста вља јед ну од три фа бри ке (за јед но са плат на ром Алек се Об ра до-
ви ћа и Кла нич ким дру штвом) чи јим је осни ва њем за по че ло фор ми ра ње ин ду стриј ске зо не на про сто ру Аде Ху је.
Осно ва на је 1898. го ди не а 1906. го ди не пре шла је у вла сни штво јед ног од нај зна чај ни јих срп ских ин ду стри ја ла ца Ко сте Или ћа ка да се 
при сту пи ло пре у ре ђе њу и про ши ре њу фа бри ке. Об но вље на и про ши ре на фа бри ка из гра ђе на је са кон струк ци јом ар ми ра ног бе то на. 
Ка сни је је по диг ну та и но ва пре ди о ни ца, рад нич ки ста но ви, бол ни ца, де чи је при хва ти ли ште. Иако до ста оште ће на то ком Пр вог свет ског 
ра та, об но вље на је 1923. го ди не: по диг ну те су но ва пре ди о ни ца и ткач ни ца као и су ша ра, низ стам бе них згра да за чи нов ни ке и рад ни ке, 
ма га ци ни, кан це ла риј ска згра да, ра ди о ни це, ло жи о ни ца, основ на шко ла. На кон Дру гог свет ског ра та у фа бри ци се на ста ви ла иста про из-
вод на де лат ност а тех нич ко – тех но ло шки про це си су уса вр ша ва ни и гра ђе вин ски фонд је об на вљан.
„БВК” као јед но од нај ста ри јих и нај ком плек сни јих ин ду стриј ских пред у зе ћа имао је ве ли ки ути цај на при вред ни и ур ба ни стич ки раз вој 
Бе о гра да (ши ре ње гра да ка Ви шњи ци и Ка ра бур ми).
Са чу ва ни објек ти из пе ри о да до 1941. го ди не све до чан ство су ре пре зен та тив не ин ду стриј ске ар хи тек ту ре об ли ко ва не у ду ху та да ак ту-
ел них сти ло ва ака де ми зма и мо дер ни зма, као и при ме не са вре ме них гра ђе вин ских кон струк ци ја ко је су за до во ља ва ле сме штај тех нич ко-
тех но ло шког про це са.
Има ју ћи у ви ду зна чај „БВК” за при вре ду Бе о гра да, као и ње го во по сто ја ње ви ше од јед ног ве ка, очу ва ни нај ста ри ји објек ти фа брич ког 
ком плек са (пре ди о ни ца из 1911. го ди не и пре ди о ни ца и ткач ни ца из 1922–23. го ди не), ва ло ри зо ва ни су као из у зет не исто риј ске, дру штве-
не, кул ту ро ло шке, ар хи тек тон ске и ур ба ни стич ке вред но сти и пред ста вља ју би тан сег мент це ло куп ног ин ду стриј ског на сле ђа гра да. Због 
све га на ве де ног „БВК” ужива статус добра под претходном заштитом.

Мере заштите комплекса
– У ци љу за шти те спо ме нич ких вред но сти ин ду стриј ског ком плек са нео п ход но је очу ва ње ви зу ел них ка рак те ри сти ка за др жа них ин ду-
стриј ских обје ка та те је у да љој ур ба ни стич ко-ар хи тек тон ској раз ра ди и ин тер вен ци ја ма у окви ру озна че не зо не за шти те по треб но во ди-
ти ра чу на о фор ми обје ка та (хо ри зон тал на и вер ти кал на ре гу ла ци ја, чу ва ње си лу е та и ви зу ра, при ме на ма те ри ја ла, бо је и ар хи тек тон ских 
еле ме на та ко ји ма се де фи ни ше и пре по зна је про стор и од ре ђе на фи зич ка струк ту ра).
– За др жа ни објек ти (Пре ди о ни ца из 1911. го ди не и Пре ди о ни ца и ткач ни ца из 1922–23. го ди не) као фик сни еле мен ти бу ду ћег ре ше ња као 
и еле мен ти ин ду стриј ске ар хи тек ту ре мо ра ју да бу ду ин те гри са ни у це ло ку пан ур ба ни стич ки кон цепт, да не бу ду изо ло ва ни као стра но 
те ло, већ да се укло пе, ја сно пре по зна ју и ис так ну у бу ду ћој ар хи тек тон ској ком по зи ци ји. 

Мере заштите објеката
– Предионица из 1911. године
– Предионица и ткаћница из 1922–23. године

Те рен на ко ме се на ла зе ова два објек та је у ве ли ком на ги бу, та ко да је спрат ност пре ди о ни це са Ули це Ву ка Вр че ви ћа П+Пк-П+1+Пк 
док је са ко те ин тер не при ступ не по вр ши не уну тар ком плек са спрат ност овог објек та П+3+Пк, што ути че на обим и ка рак тер мо гу ћих 
ин тер вен ци ја на за др жа ним објек ти ма.
Објек ти се за др жа ва ју и ре кон стру и шу у окви ру по сто је ћег га ба ри та и во лу ме на. Оба ве зно је за др жа ва ње ка рак те ри стич них кон струк-
тив них еле ме на та обје ка та и фа сад них зи до ва (оп не) а мо гу ће су сло бод не ин тер вен ци је у уну тра шњо сти обје ка та. За др жа ти и ре кон-
стру и са ти во до то рањ уз мо гућ ност до дат них ин тер вен ци ја у ци љу ње го вог ак цен то ва ња и по ве ћа ња атрак тив но сти.
За др жа ни објек ти тре ба да оста ну пре по зна тљи ви и да се но вим објек ти ма ис так ну, тј. да им се у но вом окру же њу омо гу ћи да се ис так-
ну као пре по зна тљи ви ре пе ри.
Ка ко за др жа ни објек ти у окви ру бу ду ћег ком плек са не би оста ли у не по вољ ни јем по ло жа ју у од но су на пла ни ра не објек те ве ће спрат-
но сти, у ци љу по сти за ња хар мо нич не ви син ске ре гу ла ци је но ве ком по зи ци је, мо гу ће су ин тер вен ци је, од но сно до град ња. Ди рект на 
до град ња и по ве зи ва ње са но вим објек ти ма мо гу ће је у зо ни боч них фа са да на ко ји ма су до зво ље не сло бод не ин тер вен ци је, при че му 
ви син ска ре гу ла ци ја но вих обје ка та тре ба да бу де при ла го ђе на за др жа ним објек ти ма. Пре по ру ка је да се ин те гри са ње са но вим објек том 
из вр ши сте пе на стим по ве зи ва њем. 
Мо гу ће је кров не по вр ши не за др жа них обје ка та тре ти ра ти као ко ту при зе мља но ве ком по зи ци је и пла ни ра ти као сло бод ну по вр ши ну 
(при ступ ни пла то, трг и сл.) с тим да дво ри шне фа са де за др жа них обје ка та, оста ну са гле ди ве у це ли ни или као део екс те ри је ра или као 
део ен те ри је ра, без ин тер вен ци је на са мим фа сад ним плат ни ма.
За но ве објек те пре по ру чу је се ар хи тек ту ра са вре ме ног из ра за и упо тре ба са вре ме них ма те ри ја ла.

– Остали објекти „БВК”
Објекте је могуће уклонити у циљу изградње нових објеката или уређења отворених простора.



28. децембар 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 70 – 33

У спро во ђе њу пла на, у за ви сно сти од на ме на и кон цеп-
та бу ду ће из град ње мо гу ће је тра жи ти но ва ре ше ња ко ји ма 
се афир ми ше ин ду стриј ско и исто риј ско на сле ђе у ду ху на-
ве де них ме ра за шти те. У ар хи тек тон ској раз ра ди по је ди-
нач них ком плек са и обје ка та мо гу ће је ме ре и усло ве очу-
ва ња ме мо ри је ме ста, по је ди нач них еле ме на та или чи та вих 
обје ка та, спо ме ни ка ин ду стриј ске ар хи тек ту ре, ко ри го ва-
ти и при ла го ди ти пред ло же ним на ме на ма, ор га ни за ци ји 
и функ ци ји пла ни ра ног објек та. Ове усло ве ће за ло ка ци-
ју сва ког по је ди нач ног ком плек са и објек та ко ји су пред-
мет евен ту ал не за шти те, де фи ни са ти За вод за за шти ту спо-
ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да у да љој план ској раз ра ди а 
на осно ву де таљ них ана ли за ста ња и ва ло ри за ци је скло па, 
кон струк ци је обје ка та, бит них еле ме на та ин ду стриј ског на-
сле ђа, ар хив ске гра ђе, ге о ло ги је, итд. Пре ци зни усло ви и 
уса гла ша ва ње де фи ни са ће се у скла ду са бу ду ћом пре ци-
зном на ме ном обје ка та, из ра дом ур ба ни стич ког про јек та за 
ло ка ци је 1, 2, 4, 5 и 6. 

* За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, бр. Р 2285/I11 од 17. ју на 
2011. и Р 4536/I11 од 25. но вем бра 2011.

4.2. За шти та при ро де
На осно ву до ку мен та ци је За во да за за шти ту при ро де 

Ср би је и уви да у Цен трал ни ре ги стар за шти ће них при род-
них до ба ра, кон ста то ва но је да на про сто ру ко ји је об у хва-
ћен гра ни ца ма Пла на, не ма за шти ће них при род них до ба ра.

* Завод за заштиту природе Србије, бр. 020-1338/2 од 3. јуна 2011.

4.3. За шти та жи вот не сре ди не
За пред мет ни план ура ђе на је Стра те шка про це на ути-

ца ја пла на на жи вот ну сре ди ну, на осно ву Ре ше ња о при-
сту па њу стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну 
Пла на де таљ не ре гу ла ци је де ла под руч ја Аде Ху је (зо на А), 
оп шти не Ста ри Град и Па ли лу ла (IX -03 бр. 350.14-11/09, 
до не то 2. мар та 2010, об ја вље но у „Слу жбе ном ли сту гра да 
Бе о гра да”, број 4/10). Из ве штај о Стра те шкој про це ни ути-
ца ја на жи вот ну сре ди ну је ура ђен у скла ду са од ред ба ма 
За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не – Сек тор за 
упра вља ње за шти том жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 
34. За ко на о за шти ти жи вот не сре ди не („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 135/04), а у по ступ ку утвр ђи ва ња ме ра и 
усло ва за шти те жи вот не сре ди не, до нео је Ре ше ње о утвр-
ђи ва њу ме ра и усло ва за шти те жи вот не сре ди не за План 
де таљ не ре гу ла ци је за део под руч ја Аде Ху је (зо на А) (бр. 
501.2-77/2011-V-04 од 25. ју ла 2011. го ди не). На ве де ни усло-
ви и ме ре су узе ти у об зир при ли ком из ра де пла на и са став-
ни су део до ку мен та ци је пла на. 

У ци љу за шти те жи вот не сре ди не и здра вља љу ди по-
треб но је при ли ком пла ни ра ња као и у то ку да љег спро-
во ђе ња и ре а ли за ци је план ског до ку мен та пред ви де ти и 
ре а ли зо ва ти ме ре за шти те и по бољ ша ња ста ња жи вот не 
сре ди не, ко је се мо ра ју по што ва ти у свим да љим фа за ма 
спро во ђе ња пла на:

За шти та во да и тла спро во ди се са ци љем спре ча ва ња 
за га ђе ња ко ја мо гу на ста ти као по сле ди ца про ди ра ња ат-
мос фер ских во да оте клих са по вр ши на за га ђе них по лу тан-
ти ма, а од но си се на ме ре за шти те ко је се мо ра ју пред у зе ти 
ка ко у фа зи пла ни ра ња и про јек то ва ња та ко и то ком из-
град ње и екс пло а та ци је: 

– по сто је ће и но ве објек те при кљу чи ти на ко му нал ну 
ин фра струк ту ру;

– из вр ши ти са на ци ју свих не кон тро ли са них из ли ва от-
пад них во да – за бра ње но је ди рект но ис пу шта ње от пад них 
во да у во де не то ко ве без прет ход ног трет ма на;

– то ком из град ње, при вре ме но де по но ва ње гра ђе вин-
ског ма те ри ја ла на ло ка ци ји гра ди ли шта, ам ба ла же гра ђе-
вин ског ма те ри ја ла, сред ста ва за изо ла ци ју ко му нал них 
ин ста ла ци ја, мо ра се вр ши ти на аде ква тан на чин уз обез бе-
ђе ње да ма те ри ја ли ко ји би мо гли би ти по тен ци јал ни за га-
ђи ва чи не до спе ју у зе мљу;

– ако при из во ђе њу ра до ва на из град њи но вих, од но-
сно ре кон струк ци ји по сто је ћих обје ка та и са о бра ћај них по-
вр ши на до ђе до ха ва ри је на гра ђе вин ским ма ши на ма или 
тран спорт ним сред стви ма, од но сно из ли ва ња уља и го ри ва 
у зе мљи ште, из во ђач је у оба ве зи да из вр ши са на ци ју, од но-
сно ре ме ди ја ци ју за га ђе не по вр ши не; 

– уко ли ко се га ра жи ра ње во зи ла оба вља у окви ру обје-
ка та, при ме ни ти усло ве про пи са не Пра вил ни ком о тех нич-
ким зах те ви ма за за шти ту га ра жа за пут нич ке ауто мо би ле 
од по жа ра и екс пло зи ја („Слу жбе ни лист СЦГ”, број 31/05);

– обез бе ди ти до дат ну за шти ту под зем них во да из град-
њом не про пу сне тан ква не за при хват опа сних ма те ри ја из 
тран сфор ма то ра тра фо ста ни ца; 

– обез бе ди ти кон тро ли са ни при хват за у ље не ат мос фер-
ске во де са свих са о бра ћај ни ца, ма ни пу ла тив них по вр ши-
на и пар кин га (из ве де них од ма те ри ја ла от пор них на наф-
ту и нафт не де ри ва те), њи хов трет ман у се па ра то ру ма сти 
и уља, пре упу шта ња у град ску ка на ли за ци о ну мре жу; чи-
шће ње се па ра то ра и укла ња ње от пад ног та ло га ор га ни зо ва-
ти ис кљу чи во пре ко овла шће ног прав ног ли ца; обез бе ди ти 
да ква ли тет от пад них во да из обје ка та за до во ља ва кри те ри-
ју ме про пи са не Пра вил ни ком о тех нич ким и са ни тар ним 
усло ви ма за упу шта ње от пад них во да у град ску ка на ли за-
ци ју („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 5/89).

Сма ње ње за га ђе ња ва зду ха се од но си на сма ње ње сум-
пор ди ок си да, азот них ок си да и угљен мо нок си да и дру гих 
по лу та на та у ва зду ху. Ме ре и усло ви се од но се на:

– при кљу че ње обје ка та на цен тра ли зо ва ни си стем 
гре ја ња;

– фор ми ра ње зе ле них по вр ши на, чи ја је уло га пре све га 
у ре дук ци ји пра ши не и дру гих по лу та на та у ва зду ху, сма-
ње њу бу ке и сл;

– за др жа ва ње по сто је ће ква ли тет не ве ге та ци је, као и 
фор ми ра ње но вих зе ле них про сто ра; 

– по ди за ње др во ре да дуж по сто је ћих и пла ни ра них са о-
бра ћај ни ца, као и же ле знич ке пру ге;

– озе ле ња ва ње пар кинг про сто ра од го ва ра ју ћим кон теј-
нер ским сад ни ца ма ли шћа ра.

У ци љу сма ње ња ни воа бу ке по треб но је:
– ни вои бу ке мо ра ју би ти у скла ду са гра нич ним вред но-

сти ма ин ди ка то ра бу ке пре ма Уред би о ин ди ка то ри ма бу ке, 
гра нич ним вред но сти ма, ме то да ма за оце њи ва ње ин ди ка-
то ра бу ке, уз не ми ра ва ња и штет них ефе ка та бу ке у жи вот-
ној сре ди ни („Слу жбе ни гла сник РС”, број 75/10);

– ин тер ве ни са ти на са мом из во ру бу ке, што под ра зу ме-
ва по бољ ша ње аку стич них свој ста ва ко ло во зне по вр ши не 
уград њом спе ци јал них вр ста ви ше слој ног по ро зног ас фал-
та ко ји мо же у од ре ђе ној ме ри ре ду ко ва ти бу ку;

– обез бе ди ти до дат ну звуч ну за шти ту и за шти ту од не-
јо ни зу ју ћег зра че ња при ме ном од го ва ра ју ћих изо ла ци о них 
ма те ри ја ла, уко ли ко се тра фо ста ни це из во де у не по сред ној 
бли зи ни стам бе них и јав них обје ка та.
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На пред мет ном про сто ру ни је до зво ље на из град ња:
– скла ди шта опа сних, отров них и от пад них ма те ри ја, 

као и отво ре них скла ди шта за от пад на во зи ла, ка ба сти от-
пад, се кун дар не си ро ви не и сл.;

– обје ка та на при па да ју ћим зе ле ним по вр ши на ма;
– из град ња или би ло ка ква про ме на у про сто ру ко ја би 

мо гла да на ру ши ста ње чи ни ла ца жи вот не сре ди не у окру-
же њу, основ не усло ве жи вље ња су се да или си гур ност су сед-
них обје ка та;

– из град ња прoизводних обје ка та, осим обје ка та на ме-
ње них оба вља њу де лат но сти А и Б, у скла ду са пра ви ли ма 
за шти те жи вот не сре ди не из ГП Бе о гра да 2021;

– де лат но сти ко је угро жа ва ју ква ли тет жи вот не сре ди не, 
про из во де бу ку, ви бра ци је или не при јат не ми ри се, на ру ша-
ва ју основ не усло ве жи вље ња су се да или си гур ност су сед-
них обје ка та;

– обје ка та ко ји сво јом де лат но шћу мо гу би ти зна чај-
ни из во ри за га ђе ња жи вот не сре ди не, или ге не ри са ти бу ку 
пре ко нор ми ра них гра ни ца; 

– ба зних ста ни ца мо бил не те ле фо ни је на објек ти ма 
шко ла, пред школ ских уста но ва, здрав стве них уста но ва.

У окви ру стам бе них и ко мер ци јал них зо на:
– у окви ру зо на пла ни ра них за ко мер ци јал не де лат но сти 

ни су до зво ље не де лат но сти ко је зах те ва ју уре ђа је за пред-
трет ман тех но ло шких от пад них во да, пре чи шћа ва ње от-
пад них га со ва, по себ не ме ре за шти те од хе миј ских уде са, и 
ко је ге не ри шу опа сан от пад;

– га ра же про јек то ва ти и из гра ди ти у скла ду са ва же ћим 
тех нич ким нор ма ти ви ма и стан дар ди ма про пи са ним за ту 
вр сту обје ка та; 

– омо гу ћи ти кре та ње хен ди ке пи ра ним ли ци ма на свим 
пе шач ким ста за ма и про ла зи ма;

– пла ни ра не објек те јав не на ме не про јек то ва ти и из-
гра ди ти у скла ду са ва же ћим тех нич ким нор ма ти ви ма и 
стан дар ди ма про пи са ним за ту вр сту обје ка та; по себ но ис-
по што ва ти све оп ште и по себ не са ни тар не ме ре и усло ве 
про пи са не За ко ном о са ни тар ном над зо ру („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 125/04);

– из ра ди ти Про је кат озе ле ња ва ња и уре ђи ва ња свих јав-
них по вр ши на и ком плек са обје ка та јав не на ме не, уз прет-
ход но из вр ше ну ва ло ри за ци ју по сто је ће ве ге та ци је и за-
др жа ва ње свих вред них ста ба ла у гра ни ца ма пред мет ног 
пла на; при из бо ру вр ста др ве ћа и ши бља опре де ли ти се за 
вр сте ко је не иза зи ва ју по ви ше не алер гиј ске ре ак ци је код 
ста нов ни штва, ко је су от пор не на не га тив не усло ве жи вот-
не сре ди не, при ла го ђе не ло кал ним кли мат ским фак то ри ма 
и спа да ју у пре те жно аутох то не вр сте;

– стам бе не објек те ре а ли зо ва ти та ко да се обез бе ди до-
вољ но осве тље но сти и осун ча но сти у свим стам бе ним про-
сто ри ја ма; из град њом пла ни ра них обје ка та не сме се сма њи ти 
осве тље ност и осун ча ност про сто ри ја у су сед ним објек ти ма;

– у под зем ним ета жа ма ко је су на ме ње не га ра жи ра њу 
во зи ла обез бе ди ти:

–  си стем при нуд не вен ти ла ци је, при че му се вен ти ла ци-
о ни од вод мо ра из ве сти у „сло бод ну стру ју ва зду ха”,

– си стем за пра ће ње кон цен тра ци је угљен мо нок си да,
– си стем за кон тро лу ва зду ха у га ра жи,
–  кон тро ли са но при ку пља ње за пр ља них во да, њи хов 

трет ман у се па ра то ру ма сти и уља, пре упу шта ња у 
ка на ли за ци о ни си стем,

– ре дов но пра жње ње и одр жа ва ње се па ра то ра,
–  кон ти ну и ран рад на ве де них си сте ма у слу ча ју не-

стан ка елек трич не енер ги је уград њом ди зел агре га та 
од го ва ра ју ће сна ге и ка па ци те та,

–  сме штај ре зер во а ра за скла ди ште ње ла ког лож уља 
за по тре бе ра да ди зел агре га та у не про пу сну тан ква-

ну чи ја ве ли чи на од го ва ра за пре ми ни ис те кле теч-
но сти у слу ча ју уде са и си стем за ауто мат ску де тек-
ци ју цу ре ња енер ген та;

– обез бе ди ти до дат ну звуч ну за шти ту и за шти ту од не-
јо ни зу ју ћег зра че ња при ме ном од го ва ра ју ћих изо ла ци о них 
ма те ри ја ла, уко ли ко се тра фо ста ни це пла ни ра ју у не по сред-
ној бли зи ни стам бе них и јав них обје ка та;

– ор га ни зо ва ти од го ва ра ју ћи на чин по сту па ња са от па-
дом у то ку бу ду ћег ко ри шће ња обје ка та и то:

–  са ку пља ње, раз вр ста ва ње, при вре ме но скла ди ште ње и 
ис по ру ку от па да ко ји има ка рак те ри сти ке опа сног от-
па да, у скла ду са ва же ћим про пи си ма из ове обла сти,

–  са ку пља ње и при вре ме но скла ди ште ње ам ба ла жног 
от па да у скла ду са За ко ном о ам ба ла жи и ам ба ла-
жном от па ду („Слу жбе ни гла сник РС”, број 36/09),

–  од го ва ра ју ћи број и вр сту кон теј не ра за од ла га ње 
нео па сног от па да на во до не про пу сним по вр ши на-
ма (ко му нал ни от пад, ре ци кла бил ни от пад – па пир, 
ста кло, ли мен ке, ПВЦ бо це и сл.);

– гра ђе вин ски и оста ли от пад ни ма те ри јал ко ји на ста не 
у то ку из град ње објек та, са ку пи ти, раз вр ста ти и обез бе ди ти 
ре ци кла жу и ис ко ри шће ње или од ла га ње пре ко прав ног ли-
ца ко је је овла шће но, од но сно ко је има до зво лу за упра вља-
ње от па дом;

– уко ли ко се то ком ра до ва на и ђе на при род но до бро ко-
је је ге о ло шко-па ле он то ло шког или ми не ра ло шко-пе тро-
граф ског по ре кла, а за ко је се прет по ста вља да има свој ства 
при род ног до бра, по треб но је оба ве сти ти За вод за за шти ту 
при ро де Ср би је и пред у зе ти све ме ре ка ко не би до шло до 
оште ће ња до до ла ска од го вор ног ли ца;

– ми ни мал на по треб на уда ље ност ба зних ста ни ца мо-
бил не те ле фо ни је од обје ка та де чи јих вр ти ћа, шко ла и про-
сто ра де чи јих игра ли шта, од но сно иви це пар це ле де чи јег 
вр ти ћа и де чи јих игра ли шта, не мо же би ти ма ња од 50 m;

– ан тен ски си сте ми ба зних ста ни ца мо бил не те ле фо ни-
је у зо на ма по ве ћа не осе тљи во сти, мо гу се по ста вља ти на 
стам бе ним и дру гим објек ти ма на ан тен ским сту бо ви ма 
под усло вом да:

– се по ста вља на кро ву нај ви шег објек та у окру же њу,
–  уда ље ност ан тен ског си сте ма ба зне ста ни це и стам-

бе ног објек та у окру же њу из но си нај ма ње 30 m,
–  уда ље ност ан тен ског си сте ма ба зне ста ни це и стам-

бе них обје ка та у окру же њу мо же би ти ма ња од 30 m, 
ис кљу чи во ка да ви син ска раз ли ка из ме ђу ба зне ан-
те не и кров не по вр ши не објек та у окру же њу из но си 
нај ма ње 10 m;

– укла ња ње по сто је ћих обје ка та при вред них ком плек-
са, од но сно де мон ти ра не опре ме, гра ђе вин ског и оста лог 
от па да ко ји на ста не у то ку ру ше ња, из вр ши ти у скла ду са 
ва же ћим про пи си ма о упра вља њу от па дом (са ку пља ње, 
раз вр ста ва ње и од ла га ње на за то пред ви ђе ну ло ка ци ју или 
ис ко ри шће ње ре ци кла бил них ма те ри ја ла); ако ге не ри са ни 
от пад са др жи ма те ри је не по зна тог по ре кла и са ста ва, из вр-
ши ти ње го ву ка рак те ри за ци ју и у скла ду са утвр ђе ним по-
ре клом, ка рак те ром и ка те го ри јом от па да, спро ве сти од го-
ва ра ју ћи на чин да љег по сту па ња.

* Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не, бр. 501.2-77/2011-V-04 од 25. ју ла 
2011.

4.4. За шти та од еле мен тар них и дру гих ве ћих не по го да и 
про стор но-план ски усло ви од ин те ре са за од бра ну зе мље

Ур ба ни стич ке ме ре за шти те од по жа ра
– Oбјек ти мо ра ју би ти ре а ли зо ва ни у скла ду са За ко ном 

о за шти ти од по жа ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 111/09). 
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– Oбјек ти мо ра ју има ти од го ва ра ју ћу хи дрант ску мре жу, 
ко ја се по при ти ску и про то ку про јек ту је у скла ду са Пра-
вил ни ком о тех нич ким нор ма ти ви ма за спољ ну и уну тра-
шњу хи дрант ску мре жу за га ше ње по жа ра („Слу жбе ни лист 
СФРЈ”, број 30/91).

– Објек ти ма мо ра би ти обез бе ђен при ступ ни пут за ва-
тро га сна во зи ла у скла ду са Пра вил ни ком о тех нич ким 
нор ма ти ви ма за при ступ не пу те ве, окрет ни це и урeђење 
пла тоа за ва тро га сна во зи ла у бли зи ни обје ка та по ве ћа ног 
ри зи ка од по жа ра („Слу жбе ни лист СРЈ”, број 8/95).

– Oбјек ти мо ра ју би ти ре а ли зо ва ни у скла ду са Од лу-
ка ма о тех нич ким нор ма ти ви ма за про јек то ва ње стам бе-
них згра да и ста но ва („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
број 32/4/83), Пра вил ни ком о тех нич ким нор ма ти ви ма 
за за шти ту ви со ких обје ка та од по жа ра („Слу жбе ни лист 
СФРЈ”, број 7/84), Пра вил ни ком о тех нич ким нор ма ти ви ма 
за елек трич не ин ста ла ци је ни ског на по на („Слу жбе ни лист 
СФРЈ”, бр. 53 и 54/88 и 28/95), Пра вил ни ком о тех нич ким 
нор ма ти ви ма за за шти ту обје ка та од ат мос фер ског пра-
жње ња („Слу жбе ни лист СРЈ”, број 11/96), Пра вил ни ком о 
тех нич ким нор ма ти ви ма за вен ти ла ци ју и кли ма ти за ци ју 
(„Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 38/89), Пра вил ни ком о тех-
нич ким нор ма ти ви ма за лиф то ве на елек трич ни по гон за 
вер ти кал ни пре воз ли ца и те ре та („Слу жбе ни лист СФРЈ”, 
бр. 16/86 и 28/89), Пра вил ни ком о тех нич ким нор ма ти ви ма 
за си сте ме за од во ђе ње ди ма и то пло те на ста лих у по жа ру 
(„Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 45/85).

– Oбјек ти мо ра ју би ти ре а ли зо ва ни у скла ду са Пра вил-
ни ком о тех нич ким нор ма ти ви ма за про јек то ва ње и из во-
ђе ње за вр шних ра до ва у гра ђе ви нар ству („Слу жбе ни лист 
СФРЈ”, број 21/90).

– Пла ни ра ну га си фи ка ци ју ре а ли зо ва ти у скла ду са Од-
лу ком о усло ви ма и тех нич ким нор ма ти ви ма за про јек то-
ва ње и из град њу град ског га со во да („Слу жбе ни лист гра да 
Бе о гра да”, број 14/77), Пра вил ни ком о тех нич ким нор ма ти-
ви ма за про јек то ва ње, гра ђе ње, по гон и одр жа ва ње га сних 
ко тлар ни ца („Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 10/90), Пра вил ни-
ком о тех нич ким нор ма ти ви ма за уну тра шње га сне ин ста-
ла ци је („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 20/92 и 33/92), Пра вил ни-
ком о тех нич ким нор ма ти ви ма за про јек то ва ње и по ла га ње 
ди стри бу тив ног га со во да од по ли е ти лен ских це ви за рад-
ни при ти сак до 4 ба ра („Слу жбе ни лист СРЈ”, број 20/92) уз 
прет ход но при ба вља ње одо бре ња ло ка ци је за тра су га со во-
да и ме сто мер но-ре гу ла ци о не ста ни це од Упра ве за за шти-
ту и спа са ва ње у Бе о гра ду.

– Пла ни ра не га ра же ре а ли зо ва ти у скла ду са Пра вил ни-
ком о тех нич ким зах те ви ма за за шти ту га ра жа за пут нич ке 
ауто мо би ле од по жа ра и екс пло зи ја („Слу жбе ни лист СЦГ”, 
број 31/05). 

– Си сте ми вен ти ла ци је и кли ма ти за ци је тре ба да бу-
ду у скла ду са Пра вил ни ком о тех нич ким нор ма ти ви ма за 
вен ти ла ци ју и кли ма ти за ци ју („Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 
87/93). 

– Објек ти мо ра ју би ти из ве де ни у скла ду са За ко ном о 
екс пло зив ним ма те ри ја ма, за па љи вим теч но сти ма и га со-
ви ма („Слу жбе ни гла сник СРС”, бр. 44/77, 45/84 и 18/89).

* МУП – Сек тор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, 
бр. 217-114/2011-07/7 од 30. маја 2011.

Ур ба ни стич ке ме ре за ци вил ну за шти ту љу ди и до ба ра
Пла ни ра ни објек ти, сход но За ко ну о ван ред ним си ту а-

ци ја ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 111/09, 92/11) и до пи су 
МУП – Сек то ра за ван ред не си ту а ци је*, има ју оба ве зу из-
град ње бло ков ских скло ни шта основ не за шти те, у скла ду са 
сле де ћим пра ви ли ма из град ње скло ни шта:

– Пла ни ра ни стам бе ни објек ти има ју оба ве зу из град ње 
скло ни шта oсновне за шти те уко ли ко БРГП ко ри сних ета жа 
пре ла зи 5.000 m². Уко ли ко је БРГП ко ри сних ета жа до 5.000 m², 
ин ве сти то ри има ју оба ве зу из град ње скло ни шта до пун ске 
за шти те. 

– Пла ни ра ни објек ти јав не на ме не и ко мер ци јал но-по-
слов ни објек ти има ју оба ве зу из град ње скло ни шта основ не 
за шти те ка па ци те та од 100 до 200 скло ни шних ме ста; са мо 
из у зет но, за објек те са ма њом БРГП и у скла ду са тех нич-
ким нор ма ти ви ма, пла ни ра ти из град њу скло ни шта до пун-
ске за шти те ка па ци те та до 50 скло ни шних ме ста. 

– Скло ни шта пла ни ра ти у нај ни жој ета жи објек та, та ко 
да ко та по да скло ни шта бу де ми ни мум 30 cm из над ни воа 
под зем них во да.

– Пла ни ра на скло ни шта мо ра ју би ти ре а ли зо ва на у 
скла ду са Пра вил ни ком о тех нич ким нор ма ти ви ма за скло-
ни шта („Слу жбе ни лист СФРЈ”, брoj 55/83). Ка па ци тет, ми-
кро ло ка ци ја, от пор ност, мир но доп ска на ме на и дру га свој-
ства пла ни ра них скло ни шта би ће де фи ни са ни бли жим 
усло ви ма за скло ни шта.

* МУП – Сектор за ванредне ситуације, Управа за цивилну заштиту, бр. 822-199/11 
од 6. јуна 2011.

Вој ни ком плек си
Пре ма до пи су Ми ни стар ства од бра не*, за пла ном об у-

хва ће но под руч је не ма по себ них усло ва и зах те ва за при ла-
го ђа ва ње по тре ба ма од бра не зе мље.

* Ре пу бли ка Ср би ја, Ми ни стар ство од бра не, Сек тор за ма те ри јал не ре сур се, Упра-
ва за ин фра струк ту ру, инт. бр. 1759-7 од 28. ју ла 2011.

4.5. По себ не ме ре за шти те
С об зи ром на то да се у об у хва ту пла на на ла зи обје кат 

МУП РС – По ли циј ска упра ва за град Бе о град, ви си на но-
вих обје ка та је огра ни че на на П+6+Пс у де лу бло ка 13А2 на 
уда ље но сти до 200 m од гра ни це пар це ле МУП-а. Огра ни-
че ње ви си не обје ка та нео п ход но је ра ди за шти те ра дио ин-
ста ла ци ја (УХФ и ВХФ ре пе ти то ри, Те тра ба зна ста ни ца) 
ко је се на ла зе на објек ту МУП-а.

Та ко ђе, нео п ход но је у свим бло ко ви ма у об у хва ту пла-
на у ко ји ма је ви си на обје ка та ве ћа од П+6+Пс, на нај ви шем 
објек ту у бло ку обез бе ди ти про сто ри ју на по след њој ета жи, 
по вр ши не 15–20 m² за сме штај те ле ко му ни ка ци о не опре ме 
МУП-а, са свим нео п ход ним ко му нал ним при кључ ци ма за 
рад опре ме и ње но одр жа ва ње.

* МУП – Сек тор за ана ли ти ку, те ле ко му ни ка ци о не и ин фор ма ци о не тех но ло ги је, 
Упра ва за ве зу и крип то за шти ту, бр. 1371/11 од 16. сеп тем бра 2011.

4.6. Ме ре енер гет ске ефи ка сно сти и из град ње
Под пој мом уна пре ђе ња енер гет ске ефи ка сно сти у згра-

дар ству под ра зу ме ва се кон ти ну и ра ни и ши рок оп сег де лат-
но сти ко ји ма је крај њи циљ сма ње ње по тро шње свих вр ста 
енер ги је.

За кон о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) ува жа ва зна чај енер гет-
ске ефи ка сно сти обје ка та. Оба ве за уна пре ђе ња енер гет ске 
ефи ка сно сти обје ка та де фи ни са на је у фа зи про јек то ва ња, 
из во ђе ња, ко ри шће ња и одр жа ва ња (члан 4). 

При про јек то ва њу и из град њи пла ни ра них обје ка та 
при ме ни ти сле де ће ме ре енер гет ске ефи ка сно сти:

– пла ни ра ти из град њу па сив них обје ка та и обје ка та код 
ко јих су при ме ње ни гра ђе вин ски ЕЕ си сте ми,
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– при ли ком тран сфор ма ци је ин ду стриј ских ком плек са у 
дру ге на ме не при ме ни ти све ме ре са на ци је и де кон та ми на-
ци је тла,

– пла ни ра ти енер гет ски ефи ка сну ин фра струк ту ру и 
тех но ло ги ју – ко ри сти ти ефи ка сне си сте ме гре ја ња, вен-
ти ла ци је, кли ма ти за ци је, при пре ме то пле во де и ра све те, 
укљу чу ју ћи и ко ри шће ње об но вљи вих из во ра енер ги је ко-
ли ко је то мо гу ће,

– во ди ти ра чу на о из бо ру аде кват ног об ли ка, по зи ци је и 
ори јен та ци је објек та ка ко би се ума њи ли не га тив ни ефек-
ти кли мат ских ути ца ја (тем пе ра ту ра, ве тар, вла га, сун че во 
зра че ње),

– обез бе ди ти ви сок сте пен при род не вен ти ла ци је и 
оства ри ти што бо љи ква ли тет ва зду ха и ујед на че ност уну-
тра шње тем пе ра ту ре на днев ном и/или се зон ском ни воу,

– из бе га ва ти пре ве ли ке и ло ше по ста вље не про зо ре ко ји 
по ве ћа ва ју то плот не гу бит ке,

– за шти ти ти обје кат од пре ја ког лет њег сун ца зе ле ни-
лом и ар хи тек тон ским еле мен ти ма за за шти ту од сун ца,

– гру пи са ти про сто ре слич них функ ци ја и слич них уну-
тра шњих тем пе ра ту ра, нпр. по моћ не про сто ри је ори јен ти-
са ти пре ма се ве ру, днев не про сто ри је пре ма ју гу,

– пла ни ра ти то плот ну изо ла ци ју објек та при ме ном тер-
мо и зо ла ци о них ма те ри ја ла, про зо ра и спо ља шњих вра та, 
ка ко би се из бе гли гу би ци то плот не енер ги је,

– ко ри сти ти при род не ма те ри ја ле и ма те ри ја ле не шко-
дљи ве по здра вље љу ди и око ли ну, као и ма те ри ја ле из у зет-
них тер мич ких и изо ла ци о них ка рак те ри сти ка,

– угра ди ти ште дљи ве по тро ша че енер ги је, 
– пла ни ра ти про сто ре на ме ње не ре кре а ци ји, па сив ном 

од мо ру и би ци кли стич ком са о бра ћа ју,
– при ме ни ти аде кват ну ве ге та ци ју и зе ле ни ло у ци љу 

по ве ћа ња за сен че но сти од но сно за шти те од пре те ра ног за-
гре ва ња,

– ко ри сти ти об но вљи ве из во ре енер ги је – со лар ни па не-
ли и ко лек то ри, тер мал не пум пе, си сте ми се лек ци је и ре ци-
кла же от па да, итд. 

5. Ин же њер ско ге о ло шки усло ви
(гра фич ки при лог бр. 9 „Ин же њер ско ге о ло шка ка те го ри за ци ја 

те ре на” Р 1:1.000)

За про стор об у хва ћен пла ном ура ђе ни су на мен ски ела-
бо ра ти: „Ге о ло шко-ге о тех нич ка до ку мен та ци ја у гра ни ци 
Про гра ма за из ра ду ур ба ни стич ког пла на за под руч је Аде 
Ху је у Бе о гра ду” – Ге о пут 2008. го ди не и „Де таљ на ис тра жи-
ва ња те ре на за из ра ду ге о ло шко-ге о тех нич ке до ку мен та ци-
је за по тре бе ур ба ни стич ког пла на за део зо не А на Ада Ху-
ји низ вод но од Пан че вач ког мо ста” – Ге о ло шки Ин сти тут 
Ср би је, 2009. го ди не.

Те рен у мор фо ло шком сми слу пред ста вља део алу ви јал-
не рав ни ре ке Ду нав са ап со лут ним ко та ма од 76 мнм у зо-
ни при о ба ља, за тим 86 мнм у зо ни Бу ле ва ра де спо та Сте-
фа на и 96 мнм у зо ни на си па пу та уз Пан че вач ки мост. У 
про те клом пе ри о ду, те рен је уре ђен на си па њем раз ли чи тим 
ма те ри ја ли ма. Не ка да шња по вр ши на те ре на би ла је на ко-
та ма од 70 до 72 мнв ло кал но и 68 мнв.

Ге о ло шку гра ђу овог де ла те ре на чи не па нон ски ла по ри 
и ла по ро ви те гли не пре ко ко јих су на та ло же ни алу ви јал-
ни се ди мен ти Ду на ва. Ови се ди мен ти су по кри ве ни са вре-
ме ним ан тро по ге ним на сла га ма. Се ди мен ти па но на пред-
ста вље ни су ла по ро ви тим гли на ма и ла по ри ма, ко ји чи не 
под ло гу алу ви јал ним се ди мен ти ма. Де бљи на алу ви јал них 
на сла га у зо ни при о ба ља је пре ко 35 m, док у за ле ђу ва ри-
ра од 9 до 15 m. Пре ко ових се ди ме на та ле же хе те ро ге не

ан тро по ге не на сла ге ве о ма раз ли чи те де бљи не од ко јих су 
при сут ни: на су ти де ло ви од гли не и гра ђе вин ског шу та, на-
су ти де ло ви од гли не и шља ке и на су ти де ло ви од ре фу ли-
ра ног пе ска. Ис под ан тро по ге них на сла га су aлувијални се-
ди мен ти – на нос Ду на ва, ко ји се ја вља у ви ду три фа ци ја, 
и то: фа ци ја ко ри та, пред ста вље на сред ње зр ним пе ско ви ма 
и шљун ком, фа ци ја по вод ња, за гли ње ни пра ши на и пе сак 
и фа ци ја мр тва ја, му ље ви те пра ши не и гли не ко је пред ста-
вља ју бив шу по вр ши ну те ре на.

Хе те ро ге ност ли то ло шког са ста ва усло ви ла је и сло же на 
хи дро ге о ло шка свој ства те ре на. Пре ма до са да шњим са зна-
њи ма ре ги стро ван је ни во под зем не во де у те ре ну на ду би-
ни од 2 до 4 m, тј. око ко те 72–73 мнв. Прет по став ка је да у 
те ре ну по сто је ми ни мум две а мо жда и три из да ни. Пр ва је 
у алу ви јал ним се ди мен ти ма, дру га у зо ни рас па да ња гли но-
ви то ла по ро ви тих се ди ме на та и тре ћа у креч ња ци ма.

На осно ву се и змич ке ре о ни за ци је пред мет ни про стор 
при па да 8о МКС за пе ри од од 500 го ди на.

На про сто ру пла на из дво је на су два ин же њер ско ге о ло-
шка ре јо на: ре јон II и ре јон III. У окви ру ре јо на II из дво је ни 
су под ре јо ни II1, II2 и II3 у за ви сно сти од са ста ва по вр шин-
ских ан тро по ге них на сла га.

РЕ ЈОН II – Овај ин же њер ско ге о ло шки ре јон чи ни 90% 
по вр ши не об у хва ће ног про сто ра у окви ру ко га су у за ви-
сно сти од де бљи не и са ста ва по вр шин ских ан тро по ге них 
на сла га из дво је на три под ре јо на.

Под ре јон II1 – Овај под ре јон из гра ђу ју ан тро по ге не на-
сла ге пре те жно од ре фу ли ра ног пе ска на по вр ши ни те ре на 
ис под ко га су алу ви јал не на сла ге. Те рен је ока рак те ри сан 
као ста би лан са ап со лут ним ко та ма 76,6–77,0 мнм. Под ре-
јон је из дво јен у зо ни при о ба ља у окви ру лу ке „Бе о град”. 
По вр шин ски де ло ви су од ре фу ли ра ног пе ска чи ја је де-
бљи на од 4 до 10 m ис под ко га су алу ви јал не пра ши на сто 
гли но ви те на сла ге де бљи не пре ко 20 m. Ни во под зем не во-
де у те ре ну је на ду би ни од 2–4 m, тј. око ко те 72–73 мнв. 
Из град ња ин фра струк тур них обје ка та у окви ру овог под-
ре јо на је мо гу ћа без ве ћих ин тер вен ци ја у под тлу. Плит ко 
фун ди ра ње обје ка та ни же спрат но сти је та ко ђе мо гу ће без 
ве ћих ме ли о ра тив них ме ра, док je објек те ве ће спрат но-
сти осе тљи ве на не рав но мер на сле га ња по жељ но фун ди ра-
ти ду бо ко на ши по ви ма. Из град ња под зем них про сто ри ја 
и обје ка та ни је препоручљивa, због мо гу ћег ви со ког ни воа 
под зем не во де.

Под ре јон II2 – Овај под ре јон из гра ђу ју ан тро по ге не на-
сла ге пре те жно од шља ке и шу та на по вр ши ни те ре на ис-
под ко га су алу ви јал не на сла ге. Те рен је ока рак те ри сан као 
ста би лан. Под ре јон је из дво јен на три ми кро ло ка ци је. По-
вр шин ски де ло ви су од шља ке чи ја је де бљи на од 5 до 6 m 
ис под ко га су алу ви јал не пра ши на сто гли но ви те на сла ге де-
бљи не пре ко 20 m. Ни во под зем не во де у те ре ну је на ду-
би ни од 2 до 4 m, тј. око ко те 72–73 мнв. Из град ња ин фра-
струк тур них обје ка та у окви ру овог под ре јо на је мо гу ћа уз 
оба ве зну ин тер вен ци ју у под тлу. Плит ко фун ди ра ње свих 
обје ка та ни је мо гу ће без ве ћих ме ли о ра тив них ме ра, па је 
по жељ но фун ди ра ти објек те на ши по ви ма. Из град ња под-
зем них про сто ри ја и обје ка та ни је пре по руч љи ва, због мо-
гу ћег ви со ког ни воа под зем не во де.

Под ре јон II3 – Овај под ре јон об у хва та нај ве ћи део по вр-
ши не те ре на и чи не га ан тро по ге не на сла ге пре те жно од гли не 
и шу та на по вр ши ни те ре на ис под ко га су алу ви јал не на сла-
ге. Те рен је ока рак те ри сан као ста би лан. По вр шин ски де ло ви 
су од гли не чи ја је де бљи на од 2 до 7 m ис под ко га су алу-
ви јал не пра ши на сто гли но ви те на сла ге де бљи не пре ко 20 m.
Ни во под зем не во де у те ре ну је на ду би ни од 2 до 4 m, тј. 
око ко те 72–73 мнв. Из град ња ин фра струк тур них обје ка та
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у окви ру овог под ре јо на је мо гу ћа уз оба ве зну ин тер вен-
ци ју у под тлу. Плит ко фун ди ра ње ма њих обје ка та је мо гу-
ће уз оба ве зну за ме ну под тла, док објек те ве ће спрат но сти 
фун ди ра ти на ши по ви ма. Из град ња под зем них про сто ри ја 
и обје ка та ни је препоручљивa, због мо гу ћег ви со ког ни воа 
под зем не во де.

РЕ ЈОН III – Овај ин же њер ско ге о ло шки ре јон из гра ђу-
је де ло ве ис тра жног под руч ја око Пан че вач ког мо ста и то 
обод алу ви јал не за рав ни. У ли то ло шком сми слу из гра ђен је 
од сла бо ве за них во до за си ће них ан тро по ге них и алу ви јал-
них на сла га у по вр ши ни де бљи не до 10 m, а ис под су тер-
ци јер ни креч њач ко ла по ро ви ти се ди мен ти. По вр шин ске 
де ло ве мак си мал но до 8 m ду би не, из гра ђу ју хе те ро ге не ан-
тро по ге не гли но ви те на сла ге и алу ви јал ни пра ши на сто гли-
но ви ти, во до за си ће ни се ди мен ти. По сво јим ге о тех нич ким 
ка рак те ри сти ка ма, ре јон је по во љан за из град њу свих ин-
фра струк тур них обје ка та као и стам бе них и ко мер ци јал них 
обје ка та уз ма ње ин тер вен ци је у тлу. 

В) Смернице за спровођење плана
Овај план пред ста вља основ за из да ва ње Ин фор ма ци-

је о ло ка ци ји, Ло ка циј ске до зво ле, као и за из ра ду про јек та 
пре пар це ла ци је и ур ба ни стич ког про јек та, у скла ду са За ко-
ном о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
72/09, 81/09, 64/10 и 24/11).

Смернице за спровођење плана (заштита животне средине):
У по ступ ку да ље раз ра де план ског до ку мен та, у скла ду 

са За ко ном о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 135/04 и 36/09) и Уред бе о утвр ђи-
ва њу Ли сте про је ка та за ко је је оба ве зна про це на ути ца ја и 
Ли сте про је ка та за ко је се мо же зах те ва ти про це на ути ца ја 
на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 114/08), 
ин ве сти то ри су ду жни да се обра те, пре под но ше ња зах те ва 
за из да ва ње гра ђе вин ске до зво ле или дру гог ак та ко јим се 
одо бра ва из град ња, од но сно ре кон струк ци ја или укла ња ње 
обје ка та, на ве де них у Ли сти I и Ли сти II, над ле жном Се кре-
та ри ја ту за по сло ве за шти те жи вот не сре ди не гра да Бе о гра-
да. Над ле жни ор ган ће од лу чи ти о по тре би из ра де сту ди је о 
Про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, од но сно до не ти Ре-
ше ње о по тре би из ра де или осло ба ђа њу од из ра де сту ди је. 

По сту пак про це не ути ца ја тре ба спро ве сти по фа за ма у 
по ступ ку про це не ути ца ја ка ко је то про пи са но по ме ну тим 
за ко ном. На чел ни са др жај сту ди је о Про це ни ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну про пи сан је чла ном 17. по ме ну тог за ко на, 
а ег зак тан са др жај и обим сту ди је се од ре ђу је пу тем зах те ва 
за од ре ђи ва ње оби ма и са др жа ја сту ди је о про це ни ути ца ја.

Сту ди ја про це не ути ца ја из ра ђу је се на ни воу ге не рал-
ног, од но сно идеј ног про јек та и са став ни је део зах те ва за 
при ба вља ње гра ђе вин ске до зво ле.

При ли ком тран сфор ма ци је по сто је ћих обје ка та при-
вред них ком плек са, од но сно про ме не но си о ца пра ва ко ри-
шће ња зе мљи шта, вла сник/ко ри сник зе мљи шта чи је пра во 
ко ри шће ња пре ста је, а чи ја де лат ност је ути ца ла, од но сно 
мо гла да ути че или оме та при род не функ ци је зе мљи шта, је 
у оба ве зи да за по тре бе укла ња ња, ре кон струк ци је или из-
ме шта ња по сто је ћих обје ка та:

– над ле жном ор га ну за за шти ту жи вот не сре ди не под-
не се зах тев за од лу чи ва ње о по тре би из ра де сту ди је о про-
це ни ути ца ја укла ња ња истих на жи вот ну сре ди ну, у скла ду 
са од ред ба ма За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 135/04 и 36/09);

– из ра ди из ве штај о ста њу зе мљи шта;
– из вр ши са на ци ју, од но сно ре ме ди ја ци ју пред мет ног 

про сто ра, у скла ду са од ред ба ма За ко на о за шти ти жи вот не

сре ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 135/04 и 36/09), а на 
осно ву Про јек та са на ци је и ре ме ди ја ци је, на ко ји је при ба-
вље на са гла сност над ле жног ми ни стар ства, у слу ча ју да се 
ис пи ти ва њем за га ђе но сти зе мљи шта утвр ди ње го ва кон та-
ми ни ра ност.

1. Сте че не ур ба ни стич ке оба ве зе
(сте че не ур ба ни стич ке оба ве зе су са став ни део до ку мен та ци је 

пла на)

Сту па њем на сна гу овог пла на ста вља ју се ван сна ге, у 
гра ни ца ма пла на:

– Де таљ ни ур ба ни стич ки план де ла луч ког при вред ног 
под руч ја („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 10/76, 22/84, 
14/86, 15/88, 15/88, 30/I/90).

– Де таљ ни ур ба ни стич ки план ре кон струк ци је бло ко ва 
из ме ђу ули ца: Фран цу ска, Ђу ре Ђа ко ви ћа, Кне жо пољ ска и 
гра ни це ком плек са де ла луч ког при вред ног под руч ја („Слу-
жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 18/88).

– План де таљ не ре гу ла ци је де ла цен трал не зо не – про-
стор не це ли не 11 бло ко ва из ме ђу ули ца Фран цу ске, Ђу ре 
Ђа ко ви ћа, Кне жо пољ ске и гра ни це де ла луч ког при вред ног 
под руч ја – оп шти на Ста ри град („Слу жбе ни лист гра да Бе о-
гра да”, број 12/04).

– План ге не рал не ре гу ла ци је под руч ја из ме ђу ули ца: 
Џор џа Ва шинг то на, Бу ле вара де спо та Сте фа на, Вој во де До-
брњ ца, Ве ни зе ло со ве и Кнез Ми ле ти не, оп шти на Ста ри 
град („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 58/09).

– План де таљ не ре гу ла ци је де ла цен трал не зо не бло ко ва 
из ме ђу ули ца: Ве ни зе ло со ве (Ђу ре Ђа ко ви ћа), Кнез Ми ле-
ти не и Ђор ђа Јо ва но ви ћа – оп шти на Ста ри град („Слу жбе-
ни лист гра да Бе о гра да”, број 18/06). 

– Де таљ ни ур ба ни стич ки план бло ка из ме ђу ули ца: 29. 
но вем бра, Цви ји ће ва, Ђу ре Ђа ко ви ћа и По реч ка („Слу жбе-
ни лист гра да Бе о гра да”, број 6/91).

– Ре гу ла ци о ни план за ре кон струк ци ју бло ко ва из ме ђу 
ули ца: Чар ли Ча пли на, Ми тро по ли та Пе тра и 29. но вем бра 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 14/97).

– План де таљ не ре гу ла ци је про сто ра из ме ђу ули ца: Бу-
ле вар де спо та Сте фа на (29. но вем бра), Ми тро по ли та Пе тра, 
Дра го сла ва Сре јо ви ћа (Пар ти зан ски пут) и Ми је Ко ва че-
ви ћа, са де ни ве ли са ном рас кр сни цом „Пан че вач ки мост” 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 34/09).

– Де таљ ни ур ба ни стич ки план де ла Аде Ху је из ме ђу 
Пан че вач ког мо ста, Ви шњич ке ули це, спорт ско-ре кре а тив-
ног цен тра, пред у зе ћа „Ава ла” и ре ке Ду нав („Слу жбе ни 
лист гра да Бе о гра да”, број 30/I/90), 

– Де таљ ни ур ба ни стич ки план Ви шњич ке ули це од ули-
це Ми је Ко ва че ви ћа до Сла нач ког пу та („Слу жбе ни лист 
гра да Бе о гра да”, бр. 25/83, 15/88, 4/92).

– ДУП за из град њу ма ги страл ног то пло во да од то пла не 
„Ду нав” до Те ра зиј ског пла тоа („Слу жбе ни лист гра да Бе о-
гра да”, број 10/87).

– План де таљ не ре гу ла ци је за из град њу ка на ли за ци о не 
црп не ста ни це „При ста ни ште” („Слу жбе ни лист гра да Бе о-
гра да”, број 23/04).

Као сте че на ур ба ни стич ка оба ве за овим пла ном се у це-
ли ни пре у зи ма:

– Де таљ ни ур ба ни стич ки план пут нич ког же ле знич ког 
чво ра у Бе о гра ду – пр ви део („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра-
да”, број 13/72).

2. Ло ка ци је ко је се раз ра ђу ју про јек том пре пар це ла ци је
За по вр ши не оста лих на ме на (зо не С и К) да ља план ска 

раз ра да вр ши се про јек том пре пар це ла ци је и пар це ла ци је, 
за пар це ле ко је не за до во ља ва ју усло ве пла на.
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За оба ве зну раз ра ду про јек том пре пар це ла ци је пла ни-
ра на је ло ка ци ја: 

– део бло ка 5А3 (ком плекс „Бе о град ски ву нар ски ком би-
нат”). 

Ми ни мал ни об у хват про јек та пре пар це ла ци је при ка зан 
је у гра фич ком при ло гу бр. 4 – План гра ђе вин ских пар це ла 
за јав не на ме не са пла ном спро во ђе ња.

При ли ком из ра де про јек та пре пар це ла ци је за фор ми ра-
ње пар це ла у под зо ни К3 у бло ку 4А2, по што ва ти гра ни цу 
ка та стар ских оп шти на КО Ста ри град и КО Па ли лу ла, тј. 
но ва гра ђе вин ска пар це ла мо же при па да ти са мо јед ној ка-
та стар ској оп шти ни.

3. Локације које се разрађују урбанистичким пројектом
За оба ве зну раз ра ду ур ба ни стич ким про јек том пла ни-

ра не су сле де ће ло ка ци је:
– Топлана ТО „Дунав” у блоку 1А1 (грађевинска парцела 

И-1)
– подзона С1 у блоку 2А2 (комплекс „Давид Пајић Дака”)
– подзона К3 у блоку 4А2,
– подзона К5 у блоку 13А2 (комплекс „Београдски па-

мучни комбинат”).
Ми ни мал ни об у хват Ур ба ни стич ког про јек та за на-

ве де не ло ка ци је при ка зан је у гра фич ком при ло гу бр. 4 
– План гра ђе вин ских пар це ла за јав не на ме не са пла ном 
спро во ђе ња.

Та ко ђе, оба ве зна је да ља раз ра да ур ба ни стич ким про-
јек том за фор ми ра не гра ђе вин ске пар це ле на ко ји ма се на-
ла зе објек ти са по себ ним ме ра ма за шти те („пре ди о ни ца и 
ткач ни ца”) у ком плек су „Бе о град ског ву нар ског ком би на-
та” (део бло ка 5А3).

У фа зи из ра де ур ба ни стич ког про јек та за ло ка ци је у 
бло ко ви ма 1А1, 2А2, 13А2 и 5А3, оба ве зно је при ба ви ти усло-
ве За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, за 
гра ђе вин ске пар це ле на ко ји ма се на ла зе објек ти и де ло ви 
обје ка та са по себ ним ме ра ма за шти те.

II. ГРА ФИЧ КИ ПРИ ЛО ЗИ ПЛА НА ДЕ ТАЉ НЕ 
РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈЕ

1. По сто је ћа на ме на по вр ши на Р 1:2.500 
2. Пла ни ра на на ме на по вр ши на Р 1:1.000
3. Ре гу ла ци о но-ни ве ла ци о ни план за гра ђе ње 

обје ка та и са о бра ћај них по вр ши на 
са ана ли тич ко-ге о дет ским еле мен ти ма 
за обе ле жа ва ње Р 1:1.000
3.1. По преч ни про фи ли Р 1:200
3.2. По ду жни про фи ли  Р 1:1.000

4. План гра ђе вин ских пар це ла за јав не на ме не 
са пла ном спро во ђе ња  Р 1:1.000

5. Во до вод на и ка на ли за ци о на мре жа и објек ти Р 1:1.000
6. Елек тро е нер гет ска и те ле ко му ни ка ци о на 

мре жа и објек ти Р 1:1.000
7. То пло вод на и га со вод на мре жа и објек ти Р 1:1.000
8. Си  н хрон план Р 1:1.000
9. Ин же њер ско ге о ло шка ка те го ри за ци ја те ре на Р 1:1.000

III. ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА ПЛА НА ДЕ ТАЉ НЕ РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈЕ

До ку мен та ци ја пла на де таљ не ре гу ла ци је:
– Ре ги стра ци ја пред у зе ћа
– Ли цен ца од го вор ног ур ба ни сте

– Од лу ка о при сту па њу из ра ди пла на
– Из ве штај о из вр ше ној струч ној кон тро ли 
– Обра зло же ње Се кре та ри ја та за ур ба ни зам и гра ђе-

вин ске по сло ве
– Из ве штај о Јав ном уви ду
– Ре ше ње о при сту па њу Стра те шкој про це ни ути ца ја на 

жи вот ну сре ди ну
– Из ве штај о Стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну 

сре ди ну
– Из ве штај о уче шћу за ин те ре со ва них ор га на, ор га ни-

за ци ја и јав но сти у Јав ном уви ду у Из ве штај о стра те шкој 
про це ни ути ца ја Пла на на жи вот ну сре ди ну

– Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти Се кре та ри ја та за за шти-
ту жи вот не сре ди не на Из ве штај о стра те шкој про це ни ути-
ца ја Пла на на жи вот ну сре ди ну 

– Усло ви и ми шље ња ЈКП и дру гих уче сни ка у из ра ди 
пла на

– Из вод из Ге не рал ног пла на Бе о гра да 2021 
– Кон цепт пла на 
– По да ци о по сто је ћој план ској до ку мен та ци ји
– Рад ни ма те ри јал

Гра фич ки при ло зи до ку мен та ци је:
– Ге о дет ске под ло ге:

– Ка та стар ско-то по граф ски план (Р 1:1.000)
– Ко пи ја пла на (Р 1:1.000)
– Ко пи ја пла на во до ва (Р 1:1.000)

– Ге о ло шко-ге о тех нич ка до ку мен та ци ја:
– Се па рат
– Ин же њер ско ге о ло шка кар та те ре на (Р 1:2.500) 
– Ин же њер ско ге о ло шки пре се ци те ре на (Р 1:500/200)

Овај план де таљ не ре гу ла ци је сту па на сна гу осмог да на 
од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.

Скуп шти на гра да Бе о гра да
Број 350-805/12-С, 28. де цем бра 2012. го ди не

Пред сед ник
Алек сан дар Ан тић, с. р.

Скуп шти на гра да Бе о гра да на сед ни ци одр жа ној 28. де-
цем бра 2012. го ди не, на осно ву чл. 31. и 60. Ста ту та гра-
да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 39/08 и 
6/10) и чла на 28. По слов ни ка Скуп шти не гра да Бе о гра да 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 15/09, 14/10 и 32/10), 
до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ
О УТВР ЂИ ВА ЊУ ПРЕ СТАН КА ФУНК ЦИ ЈЕ ЧЛА НУ 

ГРАД СКОГ ВЕ ЋА ГРА ДА БЕ О ГРА ДА 

1. Утвр ђу је се пре ста нак функ ци је чла ну Град ског ве ћа 
гра да Бе о гра да, због под но ше ња остав ке, Ве ри Дра жић.

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на гра да Бе о гра да
Број 118-808/12-С, 28. де цем бра 2012. го ди не

Пред сед ник
Алек сан дар Ан тић, с. р.
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Скуп шти на гра да Бе о гра да на сед ни ци одр жа ној 28. де-
цем бра 2012. го ди не, на осно ву чла на 12. став 1. тач ка 11. 
и чла на 25. став 6. За ко на о глав ном гра ду („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 129/07), чла на 31. став 1. тач ка 12. и чла на 53. 
став 6. Ста ту та гра да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о-
гра да”, бр. 39/08 и 6/10) и чла на 25. По слов ни ка Скуп шти не 
гра да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 15/09, 
14/10 и 32/10), до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИЗ БО РУ ЧЛА НА ГРАД СКОГ ВЕ ЋА ГРА ДА БЕ О ГРА ДА 

1. Би ра се за чла на Град ског ве ћа гра да Бе о гра да, Ми лан 
Јан ко вић.

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на гра да Бе о гра да
Број 112-809/12-С, 28. де цем бра 2012. го ди не

Пред сед ник
Алек сан дар Ан тић, с. р. 

Скуп шти на гра да Бе о гра да на сед ни ци одр жа ној 28. де-
цем бра 2012. го ди не, на осно ву чла на 31. Ста ту та гра да Бе-
о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 39/08 и 6/10) и 
чла на 4. Од лу ке о стал ној ма ни фе ста ци ји у обла сти спор та 
од зна ча ја за град Бе о град („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
бр. 24/2003, 30/2003 и 2/2004), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ ПРЕД СЕД НИ КА ОР ГА НИ ЗА ЦИ О НОГ 
ОД БО РА СТАЛ НЕ МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ У ОБЛА СТИ 
СПОР ТА ОД ЗНА ЧА ЈА ЗА ГРАД БЕ О ГРАД – МА РА ТОНА

1. Раз ре ша ва се Алек сан дар Ша пић ду жно сти пред сед-
ни ка Ор га ни за ци о ног од бо ра стал не ма ни фе ста ци је у обла-
сти спор та од зна ча ја за град Бе о град – Ма ра тон, на лич ни 
зах тев.

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на гра да Бе о гра да
Број 118-804/12-С, 28. де цем бра 2012. го ди не

Пред сед ник
Алек сан дар Ан тић, с. р. 

Скуп шти на гра да Бе о гра да на сед ни ци одр жа ној 28. де-
цем бра 2012. го ди не, на осно ву чл. 54. и 55. За ко на о осно-
ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и чла на 31. Ста ту та гра да Бе о гра да 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 39/08 и 6/10), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ ЧЛА НА ШКОЛ СКОГ ОД БО РА ОСНОВ НЕ 

ШКО ЛЕ „БРА ЋА БА РУХ”, БЕ О ГРАД

1. Раз ре ша ва се ду жно сти чла на Школ ског од бо ра 
Основ не шко ле „Бра ћа Ба рух”, Бе о град, ул. Де спо та Ђур ђа 
број 2, Да ни е ла Мир че тић.

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на гра да Бе о гра да
Број 118-787/12-С, 28. де цем бра 2012. го ди не

Пред сед ник
Алек сан дар Ан тић, с. р. 

Скуп шти на гра да Бе о гра да на сед ни ци одр жа ној 28. 
де цем бра 2012. го ди не, на осно ву чл. 54. и 55. За ко на о 
осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 72/09 и 52/11) и чла на 31. Ста ту та гра-
да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 39/08 и 
6/10), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ ЧЛА НА ШКОЛ СКОГ ОД БО РА ОСНОВ НЕ 

ШКО ЛЕ „ДР АР ЧИ БАЛД РАЈС”, БЕ О ГРАД

1. Раз ре ша ва се ду жно сти чла на Школ ског од бо ра 
Основ не шко ле „Др Ар чи балд Рајс”, Бе о град, ул. Па три са 
Лу мум бе број 5, Зо ра на Бо ји чић.

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на гра да Бе о гра да
Број 118-789/12-С, 28. де цем бра 2012. го ди не

Пред сед ник
Алек сан дар Ан тић, с. р.

Скуп шти на гра да Бе о гра да на сед ни ци одр жа ној 28. 
де цем бра 2012. го ди не, на осно ву чл. 54. и 55. За ко на о 
осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 72/09 и 52/11) и чла на 31. Ста ту та гра-
да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 39/08 и 
6/10), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ ТРИ ЧЛА НА ШКОЛ СКОГ ОД БО РА 

ТЕХ НИЧ КЕ ШКО ЛЕ „ДР ВО АРТ”, БЕ О ГРАД

1. Раз ре ша ва ју се ду жно сти чла на Школ ског од бо ра Тех-
нич ке шко ле „Др во арт”, Бе о град, ул. Ца ра Ду ша на број 23,

– Др сц. мед. Иван Па вло вић,
– Го ран Јо вић,
– Ми ли ја на Тр бо је вић.

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на гра да Бе о гра да
Број 118-791/12-С, 28. де цем бра 2012. го ди не

Пред сед ник
Алек сан дар Ан тић, с. р.



Број 70 – 40 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 28. децембар 2012.

Скуп шти на гра да Бе о гра да на сед ни ци одр жа ној 28. 
де цем бра 2012. го ди не, на осно ву чл. 54. и 55. За ко на о 
осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 72/09 и 52/11) и чла на 31. Ста ту та гра-
да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 39/08 и 
6/10), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ ЧЛА НА ШКОЛ СКОГ ОД БО РА ГИМ НА-

ЗИ ЈЕ У ОБРЕ НОВ ЦУ 

1. Раз ре ша ва се ду жно сти чла на Школ ског од бо ра Гим-
на зи је у Обре нов цу, Обре но вац, ул. Ми ло ша Обре но ви ћа 
број 90, Ве сна Ста ме нић.

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на гра да Бе о гра да
Број 118-793/12-С, 28. де цем бра 2012. го ди не

Пред сед ник
Алек сан дар Ан тић, с. р.

Скуп шти на гра да Бе о гра да на сед ни ци одр жа ној 28. 
де цем бра 2012. го ди не, на осно ву чл. 54. и 55. За ко на о 
осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 72/09 и 52/11) и чла на 31. Ста ту та гра-
да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 39/08 и 
6/10), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ ДВА ЧЛА НА ШКОЛ СКОГ ОД БО РА 

СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ, ГРОЦ КА

1. Раз ре ша ва ју се ду жно сти чла на Школ ског од бо ра 
Сред ње шко ле, Гроц ка, ул. Ужич ка број 2, Дра га на Па вло-
вић и Са ња Мо ле ро вић.

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на гра да Бе о гра да
Број 118-795/12-С, 28. де цем бра 2012. го ди не

Пред сед ник
Алек сан дар Ан тић, с. р.

Скуп шти на гра да Бе о гра да на сед ни ци одр жа ној 28. 
де цем бра 2012. го ди не, на осно ву чл. 54. и 55. За ко на о 
осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 72/09 и 52/11) и чла на 31. Ста ту та гра-
да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 39/08 и 
6/10), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ ДВА ЧЛА НА ШКОЛ СКОГ ОД БО РА АР-

ХИ ТЕК ТОН СКЕ ТЕХ НИЧ КЕ ШКО ЛЕ, БЕ О ГРАД

1. Раз ре ша ва ју се ду жно сти чла на Школ ског од бо ра Ар-
хи тек тон ске тех нич ке шко ле, Бе о град, ул. Во ји сла ва Или ћа 
број 78, Зо ри ца Ран чић и Ве сна Са рић, на лич ни зах тев.

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на гра да Бе о гра да
Број 118-797/12-С, 28. де цем бра 2012. го ди не

Пред сед ник
Алек сан дар Ан тић, с. р.

Скуп шти на гра да Бе о гра да на сед ни ци одр жа ној 28. 
де цем бра 2012. го ди не, на осно ву чл. 54. и 55. За ко на о 
осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 72/09 и 52/11) и чла на 31. Ста ту та гра-
да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 39/08 и 
6/10), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НА ШКОЛ СКОГ ОД БО РА ОСНОВ-

 НЕ ШКО ЛЕ „БРА ЋА БА РУХ”, БЕ О ГРАД

1. Име ну је се за чла на Школ ског од бо ра Основ не шко-
ле „Бра ћа Ба рух”, Бе о град, ул. Де спо та Ђур ђа број 2, Ми лан 
Ива но вић, ле кар, спец. ор то пе ди је.

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на гра да Бе о гра да
Број 112-788/12-С, 28. де цем бра 2012. го ди не

Пред сед ник
Алек сан дар Ан тић, с. р.

Скуп шти на гра да Бе о гра да на сед ни ци одр жа ној 28. 
де цем бра 2012. го ди не, на осно ву чл. 54. и 55. За ко на о 
осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 72/09 и 52/11) и чла на 31. Ста ту та гра-
да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 39/08 и 
6/10), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НА ШКОЛ СКОГ ОД БО РА ОСНОВ -

НЕ ШКО ЛЕ „ДР АР ЧИ БАЛД РАЈС”, БЕ О ГРАД

1. Име ну је се за чла на Школ ског од бо ра Основ не шко-
ле „Др Ар чи балд Рајс”, Бе о град, ул. Па три са Лу мум бе број 5, 
Ан ка Нађ, на став ник раз ред не на ста ве.

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на гра да Бе о гра да
Број 112-790/12-С, 28. де цем бра 2012. го ди не

Пред сед ник
Алек сан дар Ан тић, с. р. 



28. децембар 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 70 – 41

Скуп шти на гра да Бе о гра да на сед ни ци одр жа ној 28. 
де цем бра 2012. го ди не, на осно ву чл. 54. и 55. За ко на о 
осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 72/09 и 52/11) и чла на 31. Ста ту та гра-
да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 39/08 и 
6/10), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕ НО ВА ЊУ ТРИ ЧЛА НА ШКОЛ СКОГ ОД БО РА 

ТЕХ НИЧ КЕ ШКО ЛЕ „ДР ВО АРТ”, БЕ О ГРАД

1. Име ну ју се за чла но ве Школ ског од бо ра Тех нич ке 
шко ле „Др во арт”, Бе о град, ул. Ца ра Ду ша на број 23,

– Жив ка Сме де ре вац, дипл. де фек то лог,
– Дра ган Мај сто ро вић, дипл. инж. елек тро тех ни ке,
– Мил ка Ива но вић, дипл. еко но ми ста.
2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-

гра да”.

Скуп шти на гра да Бе о гра да
Број 112-792/12-С, 28. де цем бра 2012. го ди не

Пред сед ник
Алек сан дар Ан тић, с. р. 

Скуп шти на гра да Бе о гра да на сед ни ци одр жа ној 28. 
де цем бра 2012. го ди не, на осно ву чл. 54. и 55. За ко на о 
осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 72/09 и 52/11) и чла на 31. Ста ту та гра-
да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 39/08 и 
6/10), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НА ШКОЛ СКОГ ОД БО РА ГИМ-

НА ЗИ ЈЕ У ОБРЕ НОВ ЦУ

1. Име ну је се за чла на Школ ског од бо ра Гим на зи је у 
Обре нов цу, Обре но вац, ул. Ми ло ша Обре но ви ћа број 90, 
Ма ја Ран ђе ло вић, про фе сор раз ред не на ста ве.

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на гра да Бе о гра да
Број 112-794/12-С, 28. де цем бра 2012. го ди не

Пред сед ник
Алек сан дар Ан тић, с. р. 

Скуп шти на гра да Бе о гра да на сед ни ци одр жа ној 28. 
де цем бра 2012. го ди не, на осно ву чл. 54. и 55. За ко на о 
осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 72/09 и 52/11) и чла на 31. Ста ту та гра-
да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 39/08 и 
6/10), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕ НО ВА ЊУ ДВА ЧЛА НА ШКОЛ СКОГ ОД БО РА 

СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ, ГРОЦ КА

1. Име ну ју се за чла но ве Школ ског од бо ра Сред ње шко-
ле Гроц ка, ул. Ужич ка број 2, Ма ја Ма то вић и Ма ли ша Ча-
ка ре вић.

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на гра да Бе о гра да
Број 112-796/12-С, 28. де цем бра 2012. го ди не

Пред сед ник
Алек сан дар Ан тић, с. р.

Скуп шти на гра да Бе о гра да на сед ни ци одр жа ној 28. 
де цем бра 2012. го ди не, на осно ву чл. 54. и 55. За ко на о 
осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 72/09 и 52/11) и чла на 31. Ста ту та гра-
да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 39/08 и 
6/10), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕ НО ВА ЊУ ДВА ЧЛА НА ШКОЛ СКОГ ОД БО РА 

АР ХИ ТЕК ТОН СКЕ ТЕХ НИЧ КЕ ШКО ЛЕ, БЕ О ГРАД

1. Име ну ју се за чла но ве Школ ског од бо ра Ар хи тек тон-
ске тех нич ке шко ле, Бе о град, ул. Во ји сла ва Или ћа број 78, 
Све тла на Пе ша но вић Ку шар и Љи ља на Ми ха и ло вић.

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на гра да Бе о гра да
Број 112-798/12-С, 28. де цем бра 2012. го ди не

Пред сед ник
Алек сан дар Ан тић, с. р. 

Скуп шти на гра да Бе о гра да на сед ни ци одр жа ној 28. 
де цем бра 2012. го ди не, на осно ву чл. 54. и 55. За ко на о 
осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 72/09 и 52/11) и чла на 31. Ста ту та гра-
да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 39/08 и 
6/10), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НО ВА ШКОЛ СКОГ ОД БО РА ФИ-

ЛО ЛО ШКЕ ГИМ НА ЗИ ЈЕ, БЕ О ГРАД

1. Име ну ју се за чла но ве Школ ског од бо ра Фи ло ло шке 
гим на зи је, Бе о град, ул. Ка ме нич ка број 2, на вре ме од че ти-
ри го ди не, и то:

1. Ми лош Ре и снер, ди пло ми ра ни фи ло зоф,
2. Дра га на Ће ћез Иљу кић, про фе сор срп ског је зи ка и 

књи жев но сти,
3. Све тла на Ру је вић Ми тић, ма ги стар фи ло ло шких на у ка,
4. Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, док тор на у ке и књи жев-

но сти,
5. Сне жа на Шће па но вић, про фе сор књи жев но сти,
6. Но ви ца Мла де но вић, дипл. еко но ми ста,
7. Мр Ђу ро Бо дро жић, ис тра жи вач, са рад ник на Ин сти-

ту ту за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду,
8. Дра ган Ла ки ће вић, књи жев ник, глав ни уред ник у Из-

да вач кој ку ћи „Срп ска књи жев на за дру га”,
9. Проф. др Ра ди во је Мла де но вић, про фе сор на Фи ло-

зоф ско-умет нич ком фа кул те ту у Кра гу јев цу.
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2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на гра да Бе о гра да
Број 112-799/12-С, 28. де цем бра 2012. го ди не

Пред сед ник
Алек сан дар Ан тић, с. р.

Скуп шти на гра да Бе о гра да на сед ни ци одр жа ној 28. де-
цем бра 2012. го ди не, на осно ву чл. 54. и 55. За ко на о осно-
ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и чла на 31. Ста ту та гра да Бе о гра да 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 39/08 и 6/10), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НО ВА ШКОЛ СКОГ ОД БО РА МА-

ТЕ МА ТИЧ КЕ ГИМ НА ЗИ ЈЕ, БЕ О ГРАД

1. Име ну ју се за чла но ве Школ ског од бо ра Ма те ма тич ке 
гим на зи је, Бе о град, ул. Кра љи це На та ли је број 37, на вре ме 
од че ти ри го ди не, и то:

– Жељ ко Ле жа ја, про фе сор,
– Ни на Алим пић, про фе сор,
– Сан дра Ан дрић, про фе сор,
– Све тла на Ал би ја нић, из ре да ро ди те ља,
– Ја дран ка Ла зо вић, из ре да ро ди те ља,
– Сла ви ца Ву ке лић, из ре да ро ди те ља,
– Др Зо ран Ка дел бург, про фе сор Ма те ма тич ког фа кул-

те та у Бе о гра ду, 
– Др Бра ни слав Цвет ко вић, на уч ни са рад ник Ин сти ту та 

за фи зи ку у Бе о гра ду,
– Зо ри ца Јон чић, про фе сор ма те ма ти ке у XIV бе о град-

ској гим на зи ји.
2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-

гра да”.

Скуп шти на гра да Бе о гра да
Број 112-800/12-С, 28. де цем бра 2012. го ди не

Пред сед ник
Алек сан дар Ан тић, с. р.
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