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централне зоне Београда у оквиру које 
су истраживана варијантна решења 
тунелских деоница на потезу Савска – 
Дунавска падина и позиције улазних и 
излазних портала. 

Представљамо и два комплексна 
инфраструктурна плана – „План детаљне 
регулације за изградњу ванградског 
топловода од ТЕ-ТО Никола Тесла у 
Обреновцу до ТО Нови Београд, градске 
општине Обреновац, Сурчин и Нови 
Београд“ и „План детаљне регулације за 
изградњу фекалног колектора од Хитне 
помоћи до улице Венизелосове, градске 
општине Савски венац, Врачар, Палилула 
и Стари град”.

Припремили смо кратак приказ стручних 
скупова Инжењерске коморе Србије. 
„Forum urbanum – Сајам урбанизма“ 
одржан је у Београду са темом „Урбане 
легенде“ и еминентним професором 
архитектуре Јаном Гелом као гостом, а 
тема скупа „Сусрети просторних планера 
Србије – 2016“ на Борском језеру била је 
„Покретање новог планског циклуса у 
Републици Србији“. 

Урбанистичком заводу Београда 
додељена је значајна награда на 25. 
Међународном Салону урбанизма – 
прва награда у категорији „Истраживања 
и студије из области просторног и 
урбанистичког планирања“ за „Приручник 
за отворене јавне просторе – Град 
Београд“. Завод је на овогодишњем Салону 
у Сремској Митровици представио укупно 
пет радова у три категорије, које у кратким 
цртама приказујемо.

Наше колегинице Милица Јоксић и 
Сања Ђорђевић добитнице су „Награде 
за изузетно достигнуће у струци 
из делатности чланова Коморе“, те 
користимо прилику да се похвалимо и да 
им честитамо. 

Штампу овог издања магазина ИНФО 
финансијски је помогла Секција планера 
Инжењерске коморе Србије, на чему се 
срдачно захваљујемо.

До следеће прилике, поздрав свим 
верним читаоцима.

Редакција

Поштовани читаоци, 

У двоброју часописа ИНФО 39/40 пре 
свега са задовољством можемо да се 
похвалимо да, поред великог броја 
урбанистичких планова чија је израда 
у току, 2016. годину завршавамо са чак 
45 планских докумената усвојених ове 
године на Скупштини града Београда и 31 
стратешком проценом утицаја плана на 
животну средину. 

Децембра 2016. године, Скупштина града 
Београда именовала је за в.д. директора 
Урбанистичког завода Београда мр Весну 
Тахов, дипл.инж.геологије. 

Као тему броја приказујемо „План 
генералне регулације јединица локалне 
самоуправе – град Београд (целине 
I - XIX)“. ПГР Београда је по површини 
највећи план у својој кагегорији на 
територији Републике Србије, са 
површином грађевинског подручја од 
око 57 000 ha. Циљ израде ПГР-а Београда 
била је целовита и детаљна планска 
разрада територије, саобраћајних и 
инфраструктурних система, комплекса 
и објеката од јавног интереса, као 
и најзначајнијих развојних потеза и 
ширих просторних целина од значаја за 
даљи развој града. Велики део плански 
проверених простора може се директно 
спроводити непосредном применом 
правила грађења из овог Плана. 

Стручњаци Урбанистичког завода 
Београда припремили су бројна стратешка 
истраживања, специјалистичке студије, 
анализе и пројекте, а одлучили смо се за 
приказ две такве анализе. 

Прва је „Студија капацитета и типологије 
изградње на простору леве обале Саве“, 
која је настала из потребе да се подручје 
од комплекса Старог сајмишта до топлане 
„Нови Београд“, обухваћено плановима 
детаљне регулације за блок 18, делове 
блокова 69 и 18а, блок 68 и комплекс 
Бродоградилишта, концептуално сагледа 
на јединствен начин, у циљу дефинисања 
укупних капацитета изградње, броја 
становника и корисника, саобраћајног 
решења и дистрибуције намена површина.

Друга је „Анализа варијантних решења 
тунелске везе Савске и Дунавске 
падине“, којом је обухваћен простор 
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План генералне 
регулације 
грађевинског 
подручја седишта 
јединице локалне 
самоуправе – Град 
Београд 
(целине I – XIX)

Анализa варијантних 
решења тунелске везе 
савске и дунавске 
падине

План детаљне регулације 
за изградњу фекалног 
колектора од хитне помоћи 
до улице Венизелосове, 
градске општине Савски 
Венац, Врачар, Палилула и 
Стари Град

Студија капацитета и 
типологије изградње 
на простору леве 
обале Саве

План детаљне регулације 
за изградњу ванградског 
топловода од ТЕ-ТО Никола 
Тесла у Обреновцу до ТО 
Нови Београд, градске 
општине Обреновац, Сурчин 
и Нови Београд
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Концепција Плана генералне 
регулације јединица локалне 
самоуправе – град Београд 
представља континуитет са 
Генералним урбанистичким планом 
Београда, који представља плански 
основ за овај план. Тај континуитет 
је остварен у следећих неколико 
основних елемената:

• уважавању постојеће 
изграђености града и реалних 
процена физичких могућности 
даљих интервенција у граду;

• континуитету у планирању 
саобраћаја и инфраструктуре 
у складу са постојећим 
и планираним наменама 
површина;

• интеграцији различитих 
садржаја, уколико се 
међусобно не угрожавају, 
уместо њиховог раздвајања;

• планирању заштите и развоја 
преосталих природних 
зелених масива дубоко 
урезаних у градско језгро, као 
и неговање унутарградског 
зеленила.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА 
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – 
ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНЕ I – XIX)
Имајући у виду површину грађевинског 
подручја, која износи око 57 000 
ha, обухваћеног Планом генералне 
регулације грађевинског подручја 
седишта јединице локалне самоуправе 
– град Београд (целине I - XIX) овај план 
је по површини највећи план у својој 
категорији на територији Републике 
Србије. Доношењем новог Закона о 
планирању 2009. године уведене су 
нове врсте планских докумената – 
генерални урбанистички план, који 
представља стратешки план којим се 
дефинишу смернице за планирање у 
простору и план генералне регулације 
као план којим се мења, ранијим 
Законом о планирању дефинисан 
генерални план, и који представља 
плански основ за израду планова 
детаљне регулације, а истовремено се у 
деловима може и директно спроводити 
непосредном применом правила 
грађења. Ови плански документи су 
за град Београд представљали важан 
сегмент за дефинисање будућег 
развоја. 

Припремила:
Сања Ђорђевић, 
дипл.инж.арх.

Одговорни урбанисти:  
Сања Ђорђевић и Весна Радовановић

„Службени лист града Београда“  
бр. 20/16 и 97/16
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омогућио развој града и после овог 
планског периода. Дефинисањем 
ових подручја у плану генералне 
регулације отворена је могућности 
да град активира, поред планских 
и друге облике заштите оваквих 
терена (куповина земљишта, 
експропријација, итд). 

Претходно описани развојни задаци 
оствариваће се у условима које намеће 
транзиција друштва. Нови друштвени 
оквир, тржиште и демократски односи 
постављају пред овај план неколико 
нових захтева, а три најважнија су: 
флексибилност уместо крутости, 
динамичност уместо статичности, као и 
план који подржава процесе уместо плана 
који подржава „слику”. 

Подела на карактеристичне целине

Предметно подручје подељено је на 
деветнаест карактеристичних целина. 
Двадесета карактеристична целина 
дефинисана Генералним урбанистичким 
планом Београда предмет је другог плана 
генералне регулације за целину ХХ, коју 
разрађује предузеће „Инфоплан” из 
Аранђеловца.

Целина I– Центар Београда
Целина I – Центар Београда, обухвата 
историјски центар Београда – „варош у 
шанцу”, Теразије, Славију, Светосавски 
плато, луку Београд, Савски амфитеатар и 
Прокоп.

Ова целина одражава историјски развој 
и раст града од градског нуклеуса 
- Београдске тврђаве, београдском 
гредом и Улицом краља Александра ка 
Смедеревском путу и раст ка обалама 
Саве и Дунава. Она се развијала у 
старом градском језгру формирајући 
матрицу компактних блокова са 
потпуно дефинисаном парцелацијом, 
регулацијом улица и зграда са претежно 
ивичном изградњом и припадајућим 
отвореним јавним просторима. У погледу 
капацитета, центар Београда и даље 
остаје простор највеће концентрације 
становника, запослених, изграђених 
објеката и атрактивних функција. 
По урбаним карактеристикама, 
типологији изграђености, споменичким, 
амбијенталним и другим вредностима, 
ова целина представља најсложенији и 
најатрактивнији простор Београда.

Полазне основе

Полазне основе су следеће:

• унутрашња трансформација градског 
ткива уз одговарајућу планирану 
изградњу за секторе за које је 
оцењено да ће имати изражену 
потребу за новим локацијама. 
То су привреда као покретач 
развоја, систем јавног зеленила као 
својеврсни рекреативни ресурс и 
еколошка инфраструктура, као и 
нова стамбена изградња као одговор 
на нове потребе становника града; 

• развој Београда преко великих 
градских пројеката; 

• свака планирана изградња обавезно 
мора да се ослања на одговарајућу 
комуналну и саобраћајну 
инфраструктуру, чиме не само да се 
штити средина, већ се обезбеђује 
да она постане део укупног система 
Београда. Привредна, стамбена, 
рекреативна, терцијарна и сл. 
изградња није могућа без упоредне 
градње потребне комуналне 
инфраструктуре и одговарајућих 
саобраћајница; 

• кроз реализацију плана осигурати 
повезивање изграђеног ткива са 
природном подлогом на којој је град 
изникао. Ова замисао је спроведена 
кроз неколико различитих сегмената 
и сектора. Систем јавног зеленила, 
стриктно избегавање градње на 
неповољним теренима, зонирање 
могућих привредних делатности, 
јака оријентација ка рекама и 
пре свега Дунаву, упутства да се 
користе локални водни ресурси, 
организовано увођење аутономних 
извора биоклиматске енергије, 
енергије Сунца, ветра, геотермалног 
потенцијала, уз неопходне мере 
штедње код домаћинстава у зонама 
са ниским густинама насељености, 
најважнији су делови реализације 
ове основе; 

• планско чување за будућност 
транспортних коридора као и 
земљишта које је погодно за 
различите намене. Површине 
за градске активности су веће 
од тренутних потреба да би се 
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Kарактеристичне 
целине Плана 
генералне регулације 
јединица локалне 
самоуправе – град 
Београд

Уз Јужни булевар, Булевар краља 
Александра, Улицу Димитрија Туцовића, 
као и уз Улицу цара Николаја, који 
преко територије Неимара повезују 
традиционални центар и ободне делове 
града, планирана је већа концентрација 
централних активности са становањем, у 
типу изградње који афирмише булеварски 
карактер ових улица, са висинама објеката 
које одговарају сегменту Булевара у којем 
се налазе. Исто се односи и на попречну 
артерију простора, Улицу Максима Горког. 
За блокове у залеђу ових саобраћајница 
планирана је трансформација у блокове 
породичног или вишепородичног 
становања, према већ започетим 
процесима трансформације које треба 
консеквентно довршити. 

Целина II– Булевар краља Александра, 
Јужни булевар, Звездара
Ова целина заузима простор који се од 
Храма Светог Саве, Вуковог споменика 
и Новог гробља непосредно надовезује 
на целину I, обухватајући дуж Булевара 
краља Александра, Чубуру, Неимар и 
Црвени крст на делу општине Врачар, 
као и Стари Ђерам, Булбулдер, Славујев 
поток и Врачарско поље на делу општине 
Звездара. 

По традицији, начину изграђености и 
типологији блокова и уличне мреже, ове 
урбанистичке целине имају нека обележја 
градског ткива у централном градском 
подручју, нарочито у важнијим улицама, 
али са доминантним учешћем становања 
у односу на централне садржаје. 
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сеоска домаћинстава, неуједначених 
величина парцела. Насеља углавном 
немају регулисану уличну мрежу. С 
обзиром на стагнацију и пад прираштаја 
становника ове целине у протеклом 
периоду, нису планиране нове стамбене 
површине, већ регулисање и комунално 
опремање постојећих.

Целина V – Крњача, Панчевачки рит
Основни карактер ове целине чине 
стамбена насеља Крњача и Котеж, 
језеро Велико блато и привредна зона 
Панчевачки рит. 

Насеље Крњача налази се у средњој зони 
града и највећим делом је намењено 
за породично становање са пратећим 
садржајима социјалне инфраструктуре 
и претежно комерцијалним садржајима 
уз Зрењанински пут, који чини окосницу 
овог насеља. Основни циљ плана 
је очување постојећих квалитетних 
зона становања и санација непланске 
изградње. Кроз планирано проширење 
регулације Зрењанинског пута планирана 
је трансформација контактног ткива у 
зону мешовите намене, односно развој 
централних функција са становањем. 

Око језера Велико блато, између 
Зрењанинског пута, железничке пруге и 
пута за Овчу, планира се зона зеленила 
и рекреације. Туристичко-рекреативни 
центар заузима средишну позицију 
у односу на изграђено и планирано 
ткиво и интегрише околна стамбена 
насеља. Намену површина, организацију 
садржаја и активности у планираној зони 
и правила уређења и грађења, потребно 
је одредити у складу са режимом заштите 
Заштићеног станишта Велико блато. 
Планирано зеленило око језера је и 
заштитни појас насеља Крњача и Борча 
према привредној зони Панчевачки рит. 
Око језера Велико блато налази се сплет 
канала чије воде прихрањују језеро. Они 
су део богато разгранате каналске мреже. 
Захтевају ревитализацију и имају значајан 
потенцијал за развој различитих видова 
спонтане рекреације на широј територији. 
Планирано је подизање дрвореда и 
уређење шетно-бициклистичких стаза 
дуж обала канала. Због градског значаја, 
потенцијала за развој и сложених 
природних услова, предложено је да 
спортско рекреативни центар „Велико 
блато”, буде тема градског пројекта и 
конкурса.

Целина III– Карабурма, Ада Хуја, 
Вишњица
Територију целине чини простор 
приобалног појаса Дунава са Адом Хујом, 
затим потез од Панчевачког моста до 
Омладинског стадиона, укључујући и 
стадион и потез од Партизанске улице до 
Миријевског потока, укључујући Стару 
и Нову Карабурму. У овој урбанистичкој 
целини јасно се издвајају шири приобални 
појас Дунава са Адом Хујом и стамбене 
целине Стара и Нова Карабурма. 

Највреднији потенцијал за будући развој 
ове целине је простор где се овај део града 
спушта на реку, између Вишњићеве улице 
и обале Дунава, који је данас највећим 
делом неизграђен. Природна ограничења 
у овој целини су активна клизишта на 
падинама насеља Карабурма испод Улице 
Драгослава Срејовића и несанирана 
депонија Ада Хуја. 

Вишњица се налази у приобалном појасу 
Дунава, од Миријевског потока и насеља 
Карабурма до рукавца Дунава према 
острву Чакљан. У оквиру границе обухвата 
насеља Вишњицу и Вишњичку бању. 
Захваљујући положају и топографски 
привлачној позицији на обали Дунава, 
аутохтоно насеље Вишњица је ширењем 
града преко Карабурме и приобалног 
појаса уз Аду Хују постало саставни део 
градског простора, задржавајући обележја 
самосталног насеља са специфичним 
особинама.

Целина IV – Сланци, Велико Село
Ову целину образују два самостална 
насеља на источном шумадијском делу 
општине Палилула, која се граничи са 
урбанистичком целином III и рукавцем 
Дунава, наспрам острва Чакљан и Доња 
Ада, на панчевачкој територији. Насеља 
Сланци и Велико Село налазе се у долини 
Врелског потока, уз стрме нагибе терена 
околиних узвишења, која су међусобно 
повезана Сланачким путем, као главном 
саобраћајницом у оба насеља и једином 
везом са осталим деловима града. Веће 
делове површина чини неизграђено 
земљиште са развијеним повртарством у 
приобаљу Дунава и воћарским културама 
и мањим шумским парцелама на теренима 
са стрмијим нагибима.

Насеља су изразито збијеног и 
полузбијеног типа са породичном 
стамбеном изградњом. Чине их претежно 
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Целина VII –Центар Земуна, Горњи 
Земун, Велико ратно острво
Центар Земуна сачињавају старо 
језгро и модернистичка целина, као и 
отворени стамбени блокови формирани 
у послератном периоду и привредни 
комплекс на граници према Новом 
Београду који се трансформише у 
стамбено пословне комплексе. Језгро 
Земуна карактерише матрица компактних 
блокова са скоро потпуно формираном 
регулацијом улица и објеката, 
парцелацијом и ивичном изградњом која 
је због својих вредности проглашена за 
просторну, културно-историјску целину 
од великог значаја за Републику која има 
статус културног добра. 

Предлогом плана генералне регулације 
афирмишу се слојевитост Земуна, 
његов идентитет и посебност, истичу 
се карактеристичне подцелине (варош, 
Гардош, Ћуковац, Градски парк, кеј, 
модернистичка целина Земуна). Заштита 
јединствене силуете Земуна са реке и 
чување највреднијих градских визура 
са Београдске тврђаве и земунског 
средњовековног утврђења укључује и 
заштиту ширих простора града, пре свега 
Великог ратног острва и озелењеног 
форланда леве обале Дунава. 

Целина VIII – Алтина, Камендин , 
Батајница
Основни карактер ове целине чине 
стамбена насеља Батајница, Алтина, 
Камендин, Плави Хоризонти и привредна 
зона Горњи Земун у оквиру које се налазе 
и научно-истраживачке институције као 
Институт за кукуруз Земун поље, Банка 
биљних гена и слично. 

Највећи потенцијал за развој града у 
овој целини су привредна зона Горњи 
Земун, у оквиру које се налази и низ 
института градског и ширег значаја. Због 
близине великих стамбених зона, правца 
доминантног ветра и општих климатских 
услова, у овим зонама могуће је планирати 
делатности из категорије А, Б и В, а према 
локацијама одређених за друге намене 
применити неопходна заштитна растојања. 
Да би ово земљиште било рационално 
и квалитетно искоришћено потребно је 
подићи ниво примарне инфраструктурне 
опреме, првенствено у систему 
регулисања отпадних вода. Увођењем 
нових технологија у производњу треба 
тежити ка затвореним системима који 

Целина VI – Овча, Борча, Црвенка
Карактер ове целине чине стамбена 
насеља Овча, Борча, као и насеље Збег 
са гробљем Збег. Највећи део стамбеног 
ткива чине неплански настали породични 
објекти, различите типологије, али спојени 
у скоро јединствену целину. Изграђени 
су на неповољним теренима са високим 
нивоом подземних вода, непотпуном 
инфраструктурном опремљеношћу 
и неразвијеном мрежом централних 
и пратећих садржаја. Неопходно је 
санирање постојећих зона непланске 
изградње у оквиру којих постоје и значајни 
простори за нову изградњу. Потребно је 
заокруживање и рационално коришћење 
већ заузетих површина за нову породичну 
стамбену изградњу. Нова локација за 
даље ширење становања у насељу Овча 
је јужно од постојећег насеља. Такође, 
планиранa је новa комерцијална зона са 
пратећим садржајима у насељу Црвенка 
уз планирану северну тангенту. 

После изградње новог моста и нове луке 
на Дунаву, као и спољне магистралне 
тангенте (СМТ), потенцијали за развој 
зоне између два моста и Зрењанинског 
пута ће се битно променити. Због тога је 
предвиђена и промена будуће структуре 
коришћења, са променом ниског 
интензитета коришћења у високи, а у 
позадини се предвиђа зона са могућношћу 
потпуне реконструкције и изградњом 
нових пословних или пословно-стамбених 
објеката.

Организацију и обликовање објеката, 
парцела и блокова у насељу Овча треба 
првенствено развијати из аутохтоних 
типова ткива, а према правилима за 
породично становање у периферним 
зонама. Парцеле пољопривредних 
и мешовитих домаћинства треба 
организовати у три целине; кућно 
двориште са стамбеним објектом, 
економско двориште у коме се могу 
градити и објекти за смештај стоке и 
башту, с тим да објекти за држање домаћих 
животиња морају бити удаљени минимум 
10 m од стамбеног или пословног 
објекта на суседној парцели. Планиран 
је развој комерцијалних садржаја у 
зони мешовитих градских центара у 
периферној зони и њихово просторно 
ширење од традиционалног центра према 
железничкој станици и планираној бањи, 
као и пратећих садржаја.
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појасева намењених за централне 
садржаје и активности, наслањају велике 
стамбене блоковске целине. Знатан 
део територије заузимају индустријски 
и комунални објекти, а блокови око 
железничке станице Нови Београд само 
су делимично изграђени. Ови блокови 
су уједно и највећи развојни потенцијал 
целине и имају шири градски значај.

Преовлађујућа намена простора који 
обухвата ова целина је колективно 
становање. Према одговарајућим 
детаљним плановима реализовани 
су стамбени блокови 44, 45, 61, 62, 63, 
делови блокова 64, 70, 70а, али без 
свих планираних садржаја друштвеног 
стандарда. 

Потребно је очувати постигнуте 
вредности урбанистичко-архитектонског 
концепта. У том смислу, стамбени објекти 
могу се сматрати дефинисаним, док би 
нова изградња имала за циљ унапређење 
стандарда пратећих и комплементарних 
функција. Намена планираних а 
неизграђених јавних објеката остаје 
у сфери јавне намене чију конкретну 
функцију (обданишта, школе, домови за 
старе и децу, црква) и капацитет, треба 
одредити према важећим нормативима и 
планираној структури и броју становника.

Целина XI – Аеродром, Зона Аутопут, 
Сурчин
Карактер ове целине чине привредна 
зона Аутопут, Аеродром „Београд”, насеље 
Сурчин и огромно неплански формирано 
насеље Ледине. 

Аеродром „Београд” и привредна зона 
Аутопут имају градски и републички 
значај, и највећи су развојни потенцијал 
ове целине. Због наведених локацијских 
карактеристика зона је атрактивна за 
садржаје комерцијалног и комерцијално-
складишног карактера. Ширење ове зоне 
дуж аутопута захтева додатно уређење и 
опремање комуналном инфраструктуром, 
изградњу денивелисаних приступа 
аутопуту, изградњу паралелних 
саобраћајница и попречних веза, уз 
ограничења настала функционисањем 
аеродрома и радиофара. 

Целина XII – Ада Циганлија, Макиш
Ада Циганлија као речно острво на Сави, 
једно од најзначајнијих рекреационих 
подручја града, евидентиранио је од 

не угрожавају животно окружење. У овој 
зони се налази „Галеника”, означена као 
локација са великим еколошким ризиком 
за коју је нужно усклађивање делатности 
сходно законским одредбама о заштити 
животне средине. 

Целина IX – Центар Новог Београда, 
Првобитни Нови Београд
Првобитни Нови Београд обухвата 
првобитно изграђене блокове Новог 
Београда са Студентским градом, 
новоизграђене блокове „Ретензија” и 
Блок 33 са западним капијама Београда и 
центрима „Фонтана” и Четвртим рејонским 
центром. 

Основна карактеристика овог подручја 
је слободни систем изградње стамбених 
и пратећих садржаја у функцији 
становања, као и појединачних или 
груписаних објекта комерцијалних и 
специјализованих централних делатности 
на површинама пространих грађевинских 
блокова. Првобитни Нови Београд има 
високи степен просторне и функционалне 
заокружености. Нова изградња, осим 
реализација раније планираних а 
неизведених објеката, планирана је у 
зони Тошиног бунара, по завршетку 
саобраћајнице у новој регулацији и 
уз аутопут. То су уједно и планиране 
зоне нових централних активности. 
Трансформација дела стамбених објеката 
у пословање може се очекивати уз главне 
саобраћајне правце и то искључиво у 
нижим етажама. 

Зелена површина уз Дунав, од Булевара 
уметности до Карђорђевог трга, фиксни 
је део система зеленила са предлогом за 
заштиту предела. Она везује Земунски кеј 
и парк Ушће и формира континуирани 
зелен појас на десној дунавској обали. 

Целина X – Новобеоградски блокови, 
Бежанијска коса
Простор обухваћен појмом 
новобеоградски блокови налази се у 
алувијуму Саве, између железничке пруге, 
одсека лесног платоа Бежаније, Улице др 
Ивана Рибара и реке Саве. Новобеоградски 
блокови као део Новог Београда 
изграђени су као посебна градска целина, 
са величином и функцијама „сателитског 
града”. Веза са централним делом 
Новог Београда остварена је моћном 
магистралном саобраћајницом, Улицом 
Јурија Гагарина, на коју се преко широких 
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Целина XIV – Остружница, Умка, 
Пећани, Велика Моштаница и 
Сремчица
Ово је група насеља на југозпадном делу 
општине Чукарица, у непосредном и ширем 
приобаљу реке Саве, која по природним 
морфолошким карактеристикама и 
типологији изграђености имају слична и 
заједничка обележја разбијених насеља 
шумадијског типа.

Предметно подручје садржи највећи 
проценат веома неповољних терена за 
изградњу, односно активних клизишта. 
Постојеће коришћење земљишта, будуће 
развојне могућности и приоритети 
уређења највећим делом су дефинисани 
овом карактеристиком. То условљава 
даљу планску разраду појединих целина, 
како би се јединствено одредили услови 
санације и могућности нове изградње.

Апсолутни приоритет за санацију читавог 
подручја од последица покренутог 
терена, али и за заштиту и обезбеђење 
зоне београдског водоизворишта Велики 
Макиш, јесте изградња канализационе 
мреже. Реализација канализације 
омогућиће планирани развој овог 
подручја. Приобални појас уз реку Саву 
припада зони водоизворишта. Осим 
адекватним решењем канализационог 
система на укупној терторији посавских 
насеља, зона водоизворишта заштићена 
је потпуном забраном изградње у овом 
појасу.

Целина XV – Раковица, Ресник, Рушањ
Раковицу, као урбанистичку подцелину 
образују стамбена насеља на источној 
страни раковичке долине, између 
Улице патријарха Димитрија, граница 
Миљаковачке шуме, Каљавог потока и 
Борске улице. 

Због изузетних амбијенталних 
карактеристика окружења Раковица 
је некада била излетиште Београђана, 
а после рата је реализована као 
индустријска зона Београда са масовном 
изградњом објеката за колективно 
становање типа отвореног блока, коју 
нису пратили одговарајући пратећи 
садржаји и повезаност са центром града.
У следећем планском периоду приоритет 
развоја целине Раковица је формирање 
центра насеља и линеарних и тачкастих 
пунктова централних и јавних садржаја 
који треба функционално и амбијентално 

стране Завода за заштиту природе 
као подручје са посебним природним 
вредностима. Простор је део 
међународног еколошког коридора Саве 
(Уредба о еколошкој мрежи, „Сл. гласник 
РС” бр. 102/2010), а делом је заштићен као 
природно добро - заштићено станиште 
Гљиве Аде Циганлије. Налази се у ужој 
зони заштите водоизворишта.

Постојеће шуме и зеленило на Ади 
дефинисани су као трајно добро Београда, 
што значи да се у евентуалној даљој 
планској разради не могу смањивати 
на рачун других намена, нити се може 
мењати њихов карактер јавног простора. 
Оне се могу само обнављати и уређивати. 

Целина XIII – Баново брдо, Железник
Простор Бановог брда представља 
посебну функционалну целину града, у 
којој су изграђене структуре и коришћење 
земљишта у великој мери сагласни са 
морфолошким карактеристикама терена. 
Баново брдо представља посебну 
функционалну целину града, у којој 
су изграђене структуре и коришћење 
земљишта у великој мери сагласни 
са морфолошким карактеристикама 
терена. На стрмијим, источним падинама, 
према Топчидерској реци, парк шума 
Кошутњак представља остатак аутохтоне 
шумске вегетације. На блаже нагнутим 
падинама Макишког амфитеатра 
изграђено је пространо стамбено насеље 
у више урбанистички организованих 
делова различитог типа градње и 
разноврсних садржаја комерцијалних и 
специјализованих централних делатности 
- спортско-рекреативних објеката и 
центара, комуналних и других делатности 
локалног и ширег градског значаја. 
Као стамбене подцелине издвајају 
се: Чукарица, Баново брдо, Јулино 
брдо, Жарково, Репиште, Беле воде, 
Церак - Церак виногради, Видиковац, 
Лабудово брдо и Петлово брдо. Све ове 
подцелине су изграђене према посебним 
урбанистичким решењима тако да, 
осим делова са породичном стамбеном 
изградњом, немају типизиране регулације 
блокова. Посебна вредност овог градског 
подручја су велике зелене шумске и 
спортско-рекреативне целине у оквиру 
парк шуме Кошутњак са припадајућим 
спортским центром и комплексом 
спортског центра ДИФ. 
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и југозападне оријентације) и положај 
ове урбанистичке целине у односу на 
традиционалне саобраћајне праваце - 
Булевар краља Александра и Булевар 
ЈНА, условили су предратно интензивно 
насељавање организовано као партаје 
и породична стамбена изградња, која 
је и данас присутна у већој мери, али је 
прожета парцијалним реконструкцијама 
мањих целина са вишеспратном 
стамбеном изградњом. 

Приоритет будућег развоја ове територије 
је формирање атрактивног центра и 
заокруживање садржаја локалних центара 
са добро одабраним и артикулисаним 
уличним потезима комерцијалних 
активности који ће повезати делове 
територије, као и уређење јавних постора. 
Простор Аутокоманде узмеђу аутопута и 
Табановачке улице, односно будуће трасе 
УМП, представља територију највећег 
потенцијала и локацијске вредности 
у овом делу града за комерцијалне 
делатности и мешовите градске 
центре репрезентативног карактера, 
искључиво оријентисаног ка Улици 
војводе Степе, као и одговарајуће јавне 
просторе. Висина објеката треба да буде 
прилагођена локацији и заштићеним 
визурама са Калемегдана, дефинисаним 
у Карти трајних добара Београда. На овом 
подручју је евидентиран археолошки 
локалитет, што треба имати у виду. 

Целина XVIII – Миријево, Мали Мокри 
Луг, Велики Мокри Луг
Миријево обухвата првобитно сеоско 
насеље Миријево и новоизграђена 
стамбена целина Миријево. Оба дела 
ове стамбене целине, налазе се на 
полукружним рашчлањеним падинама 
хидрографске целине Миријевског 
потока, окружене узвишењима Звездаре, 
Зеленог и Стојчиног брда. Стамбена 
целина Миријево је планирана и 
изграђена у више типолошки различитих 
стамбених подцелина, условљених 
тешком конфигурацијом и инжињерско-
геолошким карактеристикама терена. 
Део постојећег ткива чини велики број 
објеката непланске стамбене изградње, 
реализован на геолошки нестабилним 
теренима. Приоритети за реализацију 
у овој целини су санација клизишта, 
побољшање интерне уличне мреже и 
приступачности у односу на друге делове 
града. 

да повежу и опслуже различите делове 
насеља.

У даљој перспективи планиран је нови 
центар насеља у зони око садашње 
зграде општине, који ће се добити 
трансформацијом дела индустријске зоне 
у централне садржаје. Ова локација је 
ексцентрична у односу на целину насеља, 
али ће будућом добром саобраћајном 
повезаошћу и положајем на раскрсници 
градске магистрале (Улица патријарха 
Димитритрија и Борске) имати добре 
услове за развој.

Целина XVI– Бањица, Дедиње
Морфолошка посебност и положај ових 
целина у односу на град предодредили 
су изузетност овог брежуљкастог 
простора за специфичне намене и висок 
квалитет изградње и уређења његових 
репрезентативних подцелина, продичног 
и резиденцијалног становања, уз неколико 
мањих целина за колективно становање.
Целине карактерише велики број 
вредних архитектонских остварења која 
су проглашена за културна добра или 
добра која уживају претходну заштиту. 
У овој целини су, поред концентрације 
болничко-клиничких установа, заначајне 
велике парковски уређене и шумске 
зелене површине, од којих је топчидерски 
комплекс заштићен као културно добро 
од изузетног значаја. У целинама постоје 
и дрвореди као и појединачна стабла која 
су заштићена као споменици природе. 
Највећи део овог простора дефинисан 
је као трајно добро Београда. Висок 
степен заштићености и амбијенталне 
целовитости, јединствен за Београд, 
одређује све будуће интервенције у овом 
простору.

Основни циљ реконструкције овог ткива 
је очување и унапређење постојећег 
карактера становања ниске спратности, 
са високим степеном приватности, 
карактеристичним предбаштама, великим 
парцелама и квалитетним визурама, 
уз унапређење зона јавног карактера 
и делатности на доминантама важних 
саобраћајница, као што су угао Улице 
незнаног јунака и Булевара мира и 
Топчидерска звезда.

Целина XVII- Вождовац, Шумице, 
Коњарник
Природне погодности терена (гребенска 
диспозиција, благо нагнути терени јужне 
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Део простора постојећег расадника и уз 
Јелезовачки поток планиран је за блокове 
породичног становања високог стандарда 
уз уклапање квалитетног постојећег 
зеленила из расадника у решење. За 
предметни простор урађен је план 
детаљне регулације, чија је реализација у 
току. 

На подручју Торлака планирано је 
задржавање објеката школе и спортске 
хале у површинама које задовољавају 
потребе тог дела насеља. Простор око 
старе торлачке цркве и школе је место 
идентитета овог дела целине које треба 
у даљој планској разради посебно 
дефинисати. Уз парк шуму Степин луг 
планира се трансформација остатака 
постојећих блокова сеоског становања из 
руралног садржаја на урбани ниво. 

Планирана намена површина

Површине у оквиру границе предметног 
подручја намењене су за површине јавне 
намене и површине осталих намена.
Као површине јавне намене дефинисане 
су: 

• саобраћајне површине 
(саобраћајне површине, мрежа 
саобраћајница и железница);

• површине за инфраструктурне 
објекте и комплексе;

• комуналне површине;

• зелене површине;

• шуме;

• површине за објекте и комплексе 
јавних служби и

• водне површине.

Као површине јавне и/или остале 
намене дефинисане су: 

• површине за спортске објекте и 
комплексе.

Површине јавне намене могу и не 
морају бити у јавној својини. Ако се за 
ову површину утврди јавни интерес у 
складу са посебним законом, она постаје 
јавна својина. Други инвеститори могу 
реализовати планирану јавну намену 
ако постигну споразум са надлежним 
државним органом и уколико прибаве 
земљиште.

Велики број неплански изграђених 
објеката планиран је за трансформацију 
у површине за породичне објекте 
са одговарајућом саобраћајном 
и инфраструктурном мрежом, уз 
заокруживање површина у истом типу 
нове изградње. 

Постојећи центар насеља, недовољног 
капацитета, садржаја и обликовне 
целовитости треба допунити планираним 
комерцијалним садржајима и комплексом 
православне цркве. Јединственим 
партерним решењем треба повезати ове 
садржаје тако да се унапреди њихова 
амбијентална улога центра, колико је то 
могуће. Остали садржаји центра који сада 
недостају планирани су у дисперзији због 
просторне ограничености постојећег 
центра, али и због боље приступачности 
корисницима.

Целина XIX – Кумодраж, Јајинци, Бели 
поток, Пиносава, Зуце
Насеља Кумодраж и Јајинци се својим 
катастарскихм општинама непосредно 
граниче са насељем Бањица и горњим 
Вождовцем, обухватајући простор између 
Миљаковачке шуме, Јелезовачког потока 
и границама катастарских општина 
Ресника, Раковице села и Великог Мокрог 
Луга, од Бубањ потока до падине Митровог 
брда, где на горњем Вождовцу заокружују 
целину. 

Иако по типолошким карактеристикама 
ова насеља немају заједничка обележја, оба 
се континуално надовезују на градски део 
општине Вождовац, на главне паралелне 
саобраћајнице - Авалски пут, односно 
Улицу војводе Степе. Истовремено, 
представљају примере углавном успешне 
трансформације сеоских насеља у градско 
ткиво. Релативна уређеност насеља, 
приступачност и амбијентално квалитетно 
окружење постојећих шума на јужном 
ободу целине, представљају главне 
развојне потенцијале овог подручја. 
На јужном ободу целине налазе 
се постојеће шуме Спомен парка 
„Јајинци”, Раковички поток и делови 
Степиног луга, дефинисани као фиксни 
елементи зеленила, јер са планираним 
заокружењима зелених површина 
представљају важан део ободног прстена 
система зеленила града. Планиране 
површине зеленила око Јелезовачког 
потока имају функцију да спрече ширење 
насеља. 
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Табела биланса 
површина

Као посебне површине су дефинисане 
површине резервисане за реализацију 
различитих намена у постпланском 
периоду.

Намене дефинисане у графичким 
прилозима „Планирана намена површина” 
представљају претежну, доминантну 
намену на том простору, што значи 
да заузимају више од 50% површине 
блока, односно зоне у којој је означена 
та намена. Свака намена подразумева и 
друге компатибилне намене. На нивоу 
појединачних парцела, у оквиру блока, 
намена дефинисана као компатибилна 
може бити доминантна или једина.

Као површине осталих намена 
дефинисане су: 

• површине за становање;

• мешовити градски центри;

• површине за комерцијалне 
садржаје;

• површине за привредне зоне;

• површине за привредне паркове;

• површине за верске објекте и 
комплексе и

• остале зелене површине.

  постојеће стање планирано стање

намена површина површина 
(ha)

учешће 
намене (%)

површина 
(ha)

учешће 
намена (%)

површине за становање 12221.37 23.60 11950 23.08

мешовити градски центри 0 0.00 1635.12 3.16

површине за комерцијалне садржаје 808.43 1.56 1511.25 2.92

површине за привредне зоне 1555.15 3.00 3493.42 6.75
површине за привредне паркове 0 0.00 1077.66 2.08

површине за верске објекте и комплексе јавних служби 53.01 0.10 95 0.18

површине за објекте и комплексе јавних служби 2061.11 3.98 2630 5.08

површине за спортске објекте и комплексе 253.49 0.49 1167.28 2.25

комуналне површине 337.25 0.65 619.96 1.20

површине за инфраструктурне објекте и комплексе 278.56 0.54 663 1.28

водене површине 3400.92 6.57 4061.46 7.84
мреже саобраћајница 3454.36 6.67 4909.23 9.48

железница 196.9 0.38 421.48 0.81

саобраћајне површине (саобраћајне површине - гараже и 
паркинзи)

1101.27 2.13 2467.32 4.77

јавне зелене површине 5823.12 11.25 2567.79 4.96

шуме 709.66 1.37 6634.72 12.81

остале зелене површине 16 0.03 5849 11.30

површине резервисане за реализацију различитих намена у 
постпланском периоду

0 0.00 23 0.04

пољопривредне површине 18869 36.44 0 0.00

неизграђено земљиште 637.14 1.23 0 0.00

УКУПНА ПОВРШИНА 51776 100 51776 100
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локацији формирана или је могуће 
формирати грађевинске парцеле на 
катастарској парцели (или парцелама) 
без измена граница јавног и осталог 
земљишта, уколико се новом 
изградњом неће угрозити постојеће 
стање и/или планирани капацитети 
јавних садржаја и функција 
(оптерећење инфраструктуре, јавног 
простора, капацитети дечјих установа, 
основних школа, итд.), уколико је 
могуће на основу урбанистичких 
карактеристика претежне постојеће 
изградње у окружењу формирати 
правила нове изградње, тако да 
се будућа изградња хармонично 
уклапа у околни изграђени простор 
(грађевинска линија, висине слемена 
и венца, тип изградње, посебни 
услови којима се обезбеђује чување 
амбијента, карактера или типа 
изградње, постојећег или планираног 
у окружењу, итд.). 

Изузетни урбанистички параметри 
дефинисани за зоне са истим правилима 
грађења, могу се применити само кроз 
израду плана детаљне регулације.

Карта спровођења

Преиспитивањем важећих планова и 
остатка грађевинског подручја без плана, 
у складу са критеријумима дефинисаним 
за спровођење, дошло је до умањења 
површина на којима се примењују важећи 
планови детаљне разраде на 34 %, али су 
дефинисане површине које чине око 22 % 
грађевинског подручја које се могу даље 
разрађивати непосредном применом 
овог Плана. Тиме се површина на којој је 
обавезна разрада плановима детаљне 
регулације смањила на 44 % територије 
грађевинског подручја. У наредном 
периоду када буду донети планови 
детаљне регулације чија је израда у току 
(36 %), ова површина ће се смањити на 10 
% територије грађевинског подручја за 
коју је потребна израда планова детаљне 
регулације. 

Циљ је да се у наредном периоду на 
целом грађевинском подручју, које није 
дефинисано за непосредну примену 
правила грађења, дефинишу правила 
уређења и грађења кроз израду 
плана детаљне регулације, како би се 
створили услови за будуће инвестиције и 
реализацију важних градских пројеката.

Наведена компатибилност намена 
примењује се у даљој разради плана 
генералне регулације, кроз израду 
планова детаљне регулације, а за 
планиране намене у подручјима за 
непосредну примену плана генералне 
регулације примењују се правила за 
компатибилност намена, дефинисана за 
зоне са истим правилима грађења. 

Општа правила уређења и грађења

Општим правилима уређења и 
грађења дефинисана су правила која се 
примењују као основ за израду планова 
детаљне регулације и измену важећих 
и преиспитаних планова детаљне 
разраде (планова детаљне регулације, 
регулационих планова и детаљних 
урбанистичких планова) приликом 
спровођења предметног плана генералне 
регулације, као и основ за правила за 
непосредно спровођење предметног 
плана генералне регулације и израду 
урбанистичког пројекта, као и у циљу 
усклађивања преиспитаних планова 
донетих до 13. маја 2003. године, са 
општим правилима овог плана.

Спровођење плана

План генералне регулације спроводи се: 

- на основу раније донетих, 
преиспитаних и овим планом 
потврђених и прихваћених планова 
планова детаљније разраде, за које 
се могу радити нови планови или 
измене и допуне планова детаљне 
регулације, када су намена и зоне су 
усклађени са важећим плановима, 
као и усклађивањем са параметрима 
и правилима ПГР, за целине I и II;

- обавезном израдом планова  
детаљне регулације за заштићене 
културно-историјске целине, 
за подручја у којима на основу 
расположивих подлога није било 
могуће дефинисати регулације јавних 
површина и за подручја конкурса и 
јавне стручне провере;

-  непосредно применом правила 
грађења преметног плана 
генералне регулације у зонама 
непосредне примене, за које се, 
по потреби могу радити и планови 
детаљне регулације, уколико је на 
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Карта намене 
површина Плана 
генералне 
регулације 
јединица локалне 
самоуправе – 
град Београд
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Карта спровођења 
Плана генералне 
регулације 
јединица локалне 
самоуправе – 
град Београд
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Детаљ непосредне примене правила грађења плана

Детаљи непосредног спровођења инфраструктурних површина
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Детаљ непосредног спровођења саобраћајних површина
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Слика 1: 
Садржај студије

планерских ставова и евентуално 
квалитетнијег сагледавања целог овог 
значајног градског потеза.

Непосредан разлог за израду студије 
представља планско решење Плана 
генералне регулације грађевинског 
подручја седишта јединице локалне 
самоуправе – град Београд (целине I – 
XIX) који је ово подручје наменило за 
зону мешовитих градских центара, али 
и дало могућност остваривања веома 
високих урбанистичких параметара 
(максимални индекс изграђености до 
5.0) на појединачним парцелама. Управо 
из тих разлога постављено је и основно 
питање на које је студија требало да 
пружи одговор – за колике капацитете 
изградње и укупан број становника 
заправо планирамо овај простор?

У складу са површинама за изградњу 
мешовитог градског центра из плана 
вишег реда, укупно подручје које је 
предмет студије и које не обухвата 
коридоре примарне саобраћајне мреже и 
приобални појас износи око 74.6 ha. 

Ова студија настала је из потребе да се 
подручје од комплекса Старог сајмишта 
до топлане „Нови Београд”, обухваћено 
плановима детаљне регулације за 
блок 18, делове блокова 69 и 18а, 
блок 68 и комплекс Бродоградилишта, 
концептуално сагледа на јединствен 
начин, у циљу дефинисања укупних 
капацитета изградње, броја становника 
и корисника, саобраћајног решења и 
дистрибуције намена површина.

Повод за израду јединствене студије 
представљала је чињеница да су закључно 
са мартом 2016. године за предметно 
подручје донете одлуке о изради четири 
различита урбанистичка плана, као и да су 
планови чија израда је започета пре више 
година још увек у процесу прилагођавања 
плановима вишег реда. Границама 
обухвата ова четири плана покривено 
је практично цело предметно подручје 
и планови се налазе у приближно истим 
фазама израде, у којима је још увек могуће 
међусобно усаглашавање решења пре 
њихове стручне контроле, што је отворило 
могућност преиспитивања досадашњих 

Припремила:
Ана Граовац, 
дипл.инж.арх.

СТУДИЈА КАПАЦИТЕТА И ТИПОЛОГИЈЕ ИЗГРАДЊЕ НА 
ПРОСТОРУ ЛЕВЕ ОБАЛЕ САВЕ
Јединствено сагледавање подручја леве обале реке Саве спроведено је на 
нивоу анализе потенцијалних утицаја различитих урбанистичких параметара и 
норматива на биланс намена површина, укупне капацитете изградње и густину 
становања који могу да се планирају на овом простору. Кроз израду студије 
осмишљен је низ корака који доводе у везу планирану физичку структуру, дакле 
архитектонско-урбанистички аспект планирања, са стратешким аспектима 
планирања попут остварених стандарда становања, демографије, економије или 
екологије. У том смислу, установљен је и сет алата који се може употребљавати за 
квалитетније и прегледније доношење планерских одлука.
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Слика 2: 
Компактни блок, 
слободностојећи 
стамбени објекат и 
пословна кула

Слика 3: 
Максимални индекси 
изграђености у 
функцији висине 
објеката

Такође, као контекст истраживања 
анализирано је и планско решење 
Просторног плана подручја посебне 
намене уређења дела приобаља града 
Београда – подручје приобаља реке 
Саве за пројекат „Београд на води” и 
то са аспеката укупних планираних 
капацитета изградње (1.85 милиона 
m2) планираног броја становника (око 
17 700), односа планираног стамбеног 
и пословног простора (око 60%: 40 %), 
густине становања (153ст./ha) и просечне 
величине стана (167 m2).

За основну градивну јединицу у односу 
на коју су анализирани потенцијали 
подручја одабрани су: компактни блок, 
димензија 50 х 50 m са ширином тракта од 
9 m, слободностојећи стамбени објекат, 
димензија 12 х 24 m и пословна кула, 
димензија 24 х 48 m. Димензије ових 
јединица одређене су на такав начин 
да омогуће флексибилно моделовање 
физичке структуре приликом будуће 
реализације планског решења. Наиме, 
уколико би се прорачун базирао на 
објектима ширих трактова и већих 
габарита, потенцијал накнадне типолошке 
диверзификације био би мањи.

У методолошком смислу, спроведено 
истраживање је базирано на повезивању 
планиране физичке структуре, односно 
различитих типологија изградње и правила 
грађења дефинисаних планом вишег реда 
са једне стране, преко норматива који се 
тичу усвојених стандарда становања, до 
оптималних густина становања, односно 
броја становника за које се подручје 
планира, са друге стране.   

Као контекст истраживања у односу на 
који су се упоређивали резултати студије 
урађена је анализа типологије и капацитета 
изградње једног броја новобеоградских 
блокова, која је показала да је у типологији 
отвореног блока, за блокове изграђене у 
периоду касне модерне до средине ‘80-
их година прошлог века, остварен индекс 
изграђености од 0.65 (делови блокова 45 
и 70 уз реку Саву) до 1.5 или максимално 
1.7 (блокови 21, 63, 19а и делови блокова 
45 и 70 ка улици Јурија Гагарина), док 
се код блокова који су зидани након 
‘90-их година, где се одступило од 
традиционалних поставки отвореног 
блока, индекс изграђености креће од 1.7 
(блок 29) до 1.9 (блокови 67, 67а и 12), али 
скоро никад не прелази 2.0.
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Слика 4: Индекси 
заузетости у зони

Табела 1: 
Усвојени нормативи 
за површине јавних 
намена

износио би 2.05 за наспрамно растојање 
објеката од Н, 3.10 за наспрамно растојање 
од 2/3 Н, односно 4.15 за наспрамно 
растојање од 1/2 Н.

Поред ових појединачних закључака 
везаних за конкретну типологију 
објекта, упоредном анализом индекса 
изграђености и заузетости у блоку у 
функцији спратности, односно посредно 
висине објекта, може се закључити да 
функција индекса заузетости не показује 
максмалне могућности изградње у зони.

У даљој анализи установљени су 
основни демографски подаци везани 
за величину просечног стана (80 m2), 
просечан број чланова домаћинства 
(2.9) и претпостављени однос стамбене и 
пословне намене (70%: 30 %). 
Одређивање норматива за потребне 
површине јавних намена по становнику 

Основни урбанистички параметар, на 
основу кога су спроведени прорачуни 
максималних могућности изградње у 
блоку, представља минимално растојање 
објеката прописано планом вишег реда, 
које за стамбену намену износи 1Н, 2/3Н 
или 1/2Н (где је Н висина објекта).

За компактни блок димензија 50 х 50 m, 
максимални индекс изграђености у зони 
(који је резултат индекса од 5.0 у блоку) 
износио би 2.15 за наспрамно растојање 
блокова од 1 Н, односно 2.7 за наспрамно 
растојање од 2/3 Н. 

За објекте димензија 12 х 24 m, максимални 
индекс изграђености у зони износио би 
1.3 за наспрамно растојање објеката од 1 
Н, односно 1.7 за наспрамно растојање од 
1/2 Н по дужој оси.

За куле габарита основе 24 х 48 m, 
максимални индекс изграђености у зони 

 
НОРМАТИВ ПГР/ГУП МИНИМУМ ЛЕВА ОБАЛА 

САВЕ „БНВ”

П
 к

ом
пл

ек
са

обданишта опт. 1.10-1.32 m2/ст. 0.99 m2/ст. 1.20 0.99 m2/ст.

основне школе опт. 2.20-2.50 m2/ст. 1.5 m2/ст. 2.20 1.61 m2/ст.

средње школе опт. 1.0 m2/ст. 0.6 m2/ст. 1.00 -

култура око 0.3 m2/ст.             
(библ. поз. биоскоп) 0.3 m2/ст. 2.00 2.88 m2/ст.

здравствена 
заштита 0.12-0.36 m2/ст.

0.12 m2/ст. 0.35 0.14 m2/ст.
социјална 

заштита 8000 m2/МЗ

П зеленило мин. 13 m2/ст. 5 m2/ст. 10 m2 4.72 
(13.8) m2/ст.
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Слика 5: Максимални 
капацитети изградње 
компактног блока

на води”, објекти социјалне и здравствене 
заштите обједињени су у оквиру једног, 
просечног норматива, док је за зеленило 
утврђен норматив који се налази испод 
границе минимума прописаног планом 
вишег реда, јер је приликом процене узета 
у обзир и близина приобалног зеленог 
појаса.  

Међутим, у циљу поређења резултата, за 
типологију компактног блока која пружа 
највеће могућности у смислу капацитета 
стамбене изградње, анализиран је и 
случај у коме би се применили минимални 
нормативи.

Закључак ове упоредне анализе 
капацитета изградње предметног подручја 
односи се на то да би се само применом 
оптималних норматива везаних за 
потребне јавне површине по становнику, 
укупни капацитети изградње смањили за 
више од 25 %. Аналогно томе, у односу на 
број планираних становника, применом 
минималних норматива у типологији 
компактног блока, планирало би се 
подручје за око 33 000 становника, док 
би се уз оптималне нормативе подручје 
предвидело за око 24 000 становника.

За разлику од типологије компактног 
блока у којој се због изградње подземних 
гаража практично све потребе за зеленим 
површинама морају остварити у оквиру 
јавних површина паркова и скверова, 
отворени блок интегрише све зелене 

базирано је нa минималним, оптималним 
и максималним нормативима везаним за 
величину комплекса јавних служби, као 
и стандардима везаним за јавне зелене 
површине и објекте културе дефинисаним 
у плану вишег реда. Такође, у разматрање 
су узети и нормативи постигнути у плану за 
подручје „Београда на води” и то посебно 
они који се тичу површина намењених 
за културу и јавне зелене површине – 
паркове. 

У циљу одређивања норматива потребних 
површина јавних намена који би били 
везани за сваког појединачног становника, 
неопходно је било извршити и низ 
апроксимација везаних првенствено за 
демографске податке о оптималном уделу 
предшколске, школске и средњошколске 
деце у укупном броју планираних 
становника, затим за типологију и 
урбанистичке параметре објеката 
здравствене заштите, културе и простора 
јавног окупљања, као и обрачун зелених 
површина везан за конкретну локацију 
која се истражује.

Као улаз за даљу анализу одабрани су 
нормативи који би требало да обезбеде 
оптималан стандард становања на 
предметном подручју – за комплексе 
обданишта, основих и средњих школа то 
је доња граница оптималних норматива 
прописаних планом вишег реда, за 
комплексе културе то је норматив близак 
оном оствареном у оквиру плана „Београда 
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Слика 6: 
Зелене површине 
отвореног блока

Слика 7: 
Спратност компактног 
и отвореног блока 
и удео површине за 
изградњу

и отвореног блока који се односе на 
површину будуће зоне изградње. Анализа 
је показала да би у односу на укупну 
обухваћену територију, при примени 
максималног индекса изграђености 
и оптималних норматива, подручје за 
изградњу објеката мешовите намене 
износило највише 47 % у типологији 
компактног блока, од чега је око 20 % 
саобраћај, односно 82 % у типологији 
отвореног блока, од чега су чак 65 % 
саобраћај и зеленило. Другим речима, за 
случај доминантне стамбене намене од 70 
%, само нешто више од 25 % територије 
за изградњу би заправо било изграђено 
компактним блоковима са индексом 
изграђености од 5.0, односно око 15 
% територије би било под објектима у 
типологији отвореног блока спратности 
П+6. Овакав закључак говори, између 
осталог, и о начину на који би индекс 
изграђености у блоку/зони могао да утиче 
на улагање у прибављање и опремање 
земљишта јавне намене.

повшине у оквиру својих граница. Из 
тих разлога анализиране су максималне 
могућности које пружа отворени блок са 
аспекта остварених зелених површина.

У случају максималног индекса 
изграђености, за растојање од 1 Н 
између објеката, oстварило би се од 12-
17 m2 зелених површина по становнику 
отвореног блока, док би се за растојање од 
1/2 Н по дужој оси објеката, остварило од 
8-13 m2 зелених површина по становнику 
отвореног блока. Нормативи варирају у 
односу на заступљеност стамбене намене 
у отвореном блоку –  од 100 % до 70 %, из 
чега се може закључити да се за искључиво 
стамбене блокове минимални норматив 
зелених површина од 13 m2/ст. прописан 
планом вишег реда може остварити само 
уколико је растојање између објеката 1 Н. 
У супротном, комерцијалне делатности у 
блоку морају бити заступљене са бар 30 %.
У даљем току анализе упоређени су 
нумерички показатељи компактног 
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обухвату подручја знатно разликовао 
– од потенцијалних 82 % у отвореном 
блоку до максималних 54 % у компактном 
блоку у којима је обухваћена и целокупна 
секундарна саобраћајна мрежа.

У складу са овим закључком, усвојени су 
урбанистички параметри и оптимални 
капацитети изградње за подручје леве 
обале Саве, који износе 800 000 m2, 
односно 20 000 становника.

Поређење укупних остварених 
површина је извршено у односу на три 
карактеристична случаја компактног 
блока – са индексом изграђености у блоку 
од 3.0, 3.6 и 5.0.

Закључак овог дела анализе показује да би 
у смислу остварених капацитета изградње 
отворени блок индекса изграђености 
од 1.3 пружио исте могућности као и 
компактни блок индекса 3.0, али би се 
удео земљишта остале намене у укупном 

Слика 8: Биланс 
намене површина и 
остварени капацитети 
отвореног и 
компактног блока

Табела 2: Усвојени 
урбанистички 
параметри

Табела 3: Биланс 
намене површина

                                    УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ

                                   ЗОНА КОМПАКТНИХ БЛОКОВА
растојање објеката 2/3 Н

индекс изграђености у зони 2.0

индекс изграђености у блоку 3.0

спратност објеката П+4

                                  ЗОНА ОТВОРЕНОГ БЛОКА
растојање објеката 1 Н

индекс изграђености 1.3

спратност објеката П+4 - П+6

БИЛАНС ПОВРШИНА m2 %

УКУПНА ПОВРШИНА ЗА ИЗГРАДЊУ 746 000 100

обданишта (5) 24 000 3

основне школе (2) 44 000 6

средње школе (1) 20 000 3

култура и простори јавног окупљања (3) 40 000 5

социјална и здравствена заштита (2) 7 000 1

јавно зеленило 108 000 15

УКУПНО ЗЕМЉИШТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 243 000 32

компактни блок са сервисним саобраћајницама 216 000 29

отворени блок са сервисним саобраћајницама 291 000 39

УКУПНО ЗЕМЉИШТЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 507 000 68

БРГП становање 560 000 62

БРГП пословање 240 000 27

БРГП јавно (макс.) 100 000 11

УКУПНО БРГП 900 000 100

број становника 20 000 -

густина становања (нето) 268 -
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Слика 9: Предлог 
намене површина 
и обухвати планова 
детаљне регулације

број становника, односно капацитети 
становања остану исти. Овакво 
повећање капацитета изградње би се 
могло остварити: смањењем норматива 
за зелене површине по становнику 
(негативан утицај на екологију и 
стандард становања), увођењем нове 
типологије пословних кула (остварује се 
већи индекс изграђености у блоку због 
габарита непримерених становању), 
повећањем индекса изграђености у 
компактним блоковима (виша спратност, 
већи габарити, шири тракт => мања 
флексибилност), смањењем норматива 
за површине комплекса јавних служби 
по становнику (утицај на стандард 
планираног становања), смањењем 
површина намењених култури и јавном 
окупљању становништва (утицај на значај 
овог простора у ширем окружењу) и сл.

Управо овакво постављање „механизма” 
за креирање урбанистичког решења, које 
пружа могућност прегледног доношења 
одлука у току израде плана или приликом 
његове стручне контроле, представља 
највећи допринос спроведеног 
истраживања.

Након тога, као резултат студије, извршена 
је дистрибуција планираних површина 
у оквиру предметног подручја, а затим 
и провера обима будућег саобраћаја и 
нивоа услуге на деоницама уличне мреже 
у контактној зони.

Решење које је настало као резултат 
спроведених анализа, уз економску 
анализу укупних трошкова улагања у 
експропријацију, изградњу и опремање 
земљишта, представља базу на основу 
које могу веома лако да се доносе одлуке 
везане за будуће планско решење овог 
подручја. Уколико се закључи да решење 
није са неког аспекта одрживо, могуће 
га је мењати и унапређивати променом 
норматива и урбанистичких параметара 
на такав начин да у сваком кораку буде 
јасно шта је унапређено или од ког 
стандарда се одустало. 

На пример, у случају да решење није 
економски исплативо, укупни капацитети 
изградње на целом подручју би се могли 
повећати на рачун комерцијалних 
делатности, уколико се процени да на 
тржишту за то постоји потреба, тако да 
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је анализу постојећег стања свих урбаних 
параметара и система на посматраном 
подручју, њихов однос према постојећим 
и планираним наменама и објектима, 
као и карактеристике функционисања 
саобраћајног система на овом делу града. 
Анализом постојећег стања обухваћена 
је и анализа планских условљености са 
посебним освртом на функционисање 
саобраћаја у централној градској зони. 

Припремили:
Предраг Крстић, дипл.
инж.саоб.
Марија Миловановић, 
дипл.инж.арх.

Оптерећење уличне 
мреже у централној 
градској зони К2 
(постојеће стање)

Ефекти увођења тунелске деонице на 
одвијање саобраћаја биће посматрани 
на простору уже централне градске зоне 
– „круга двојке“ (К2) па су са тог аспекта 
анализом обухваћени централни делови 
града.

Анализа варијантних решења тунелске 
везе Савске и Дунавске падине обухватила 

АНАЛИЗA ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА ТУНЕЛСКЕ ВЕЗЕ 
САВСКЕ И ДУНАВСКЕ ПАДИНЕ
Анализом је обухваћен простор централне градске зоне у оквиру кога су 
планиранa варијантна решења тунелских деоница на потезу Савска – Дунавска 
падина. Позиција портала на Савској падини планирана је у зони Економског 
факултета, тачније у зони раскрнице улица Kаменичке и Гаврила Принципа, на 
правцу продужетка саобраћајнице ка Старом савском мосту, док је тачна позиција 
портала на Дунавској падини и траса тунела, основни предмет израде ове анализе. 
Позиције портала на Дунавској падини планиране су у улицама: Француској, 
Цетињској, Булевару деспота Стефана, Палмотићевој, Цвијићевој и Таковској.
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Улична мрежа 
постојећег стања 
– везе Савске и 
Дунавске падине

Принципа (кота 74,91 м.н.в.) која припада 
алувијалној заравни док је на Дунавској 
падини најнижа тачка на рaскрсници улица 
Француске и Џорџа Вашингтона (кота 
83,13 м.н.в). Генерални нагиби падина су 
од 8 - 100. Антропогеним утицајима бивша 
површина терена је знатно измењена.

Терен изграђују седименти настали у 
релативно сложеним седиментационим 
условима. Најстарији седименти у терену 
су седименти миоцена (панон). Преко њих 
су исталожене лесне наслаге, делувијалне 
и барске наслаге док се на површини 
терена, као континуални покривач, налази 
вештачки насуто тло. Средине које ће бити 
ангажоване приликом анализе тунела су: 
квартарне наслаге које изграђују насип, 
барске и делувијалне наслаге. Терцијарни 
седименти (сармат) који су у подини 
квартара, а кроз које би се изводио ископ 
за тунел су: лапоровите глине (зона 
површинске деградације лапора и лапори 
(сиви неизмењени)). 

На великом делу Савске падине у 
ужем градском подручју, укључујући и 
истражни простор који је предмет ове 
анализе, лес је природним процесима 

Саобраћајне везе Савске и Дунавске 
падине у постојећем стању

У постојећем стању, Савска и Дунавска 
падина повезане су саобраћајницама 
примарне градске уличне мреже и то:

• Булеваром војводе Бојовића на 
правцу од Карађорђеве до Дунавске 
улице у рангу улице првог реда;

• саобраћајним правцем Кнеза Милоша 
– Таковска у рангу магистралне 
саобраћајнице;

• саобраћајним правцем Бранкова – 
Теразијски тунел – Дечанска – Булевар 
деспота Стефана у рангу магистралне 
саобраћајнице;

• Немањином, преко трга Славија и 
даље Београдском улицом у рангу 
улица првог реда.

Инжењерско-геолошке карактеристике 
терена

У морфолошком погледу терен 
представља део Савске падине до 
Теразијског платоа и део Дунавске падине. 
Хипсометријски највиша тачка су Теразије 
(кота 118 м.н.в), а најнижа је Улица Гаврила 
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ваздуху које воде порекло од покретних 
извора загађења и нивоа комуналне буке. 
Квалитет ваздуха у централној градској 
зони у највећој мери зависи од одвијања 
саобраћаја. Од издувних гасова моторних 
возила воде порекло специфичне 
загађујуће материје, угљен-моноксид, 
азот-диоксид, олово, лако испарљива 
органска једињења и сумпор-диоксид, 
чију контролу врши Институт за јавно 
здравље Србије „Др Милан Јовановић 
Батут”. 

Опис варијантних решења

У свим варијантним решењима тунелске 
везе Савске и Дунавске падине планиран 
је улазно-излазни портал у зони Улице 
Гаврила Принципа дужине 50 m са везом 
на планирану површинску раскрсницу 
Карађорђеве улице и реконструисаног 
Трамвајског моста. Анализа је рађена са 
отвором тунелске цеви од 8 m (светли 
отвор 4,75 m + дебљинa калоте). У складу 
са Приручником за пројектовање путева 

еродован па су клизања терена 
местимично реактивирана. Изградњом 
различитих објеката, формирањем 
насипа, понегде значајне дебљине, нека 
од ових клизишта су поново прекривена 
и стабилизована. Због тога се може 
говорити о делувијумима некад фосилних, 
а сада умирених клизишта.

Изнад Теразија ка Дунавској падини где 
има и новоизграђених објеката, подземни 
пролаз, саобраћајни тунел и стари објекти 
(дуж улица Рељине, Призренске, Сремске, 
Коларчеве Француске, Палмотићеве, 
Таковске до Цвијићеве улице) на којима 
нису констатоване никакве деформације, 
могућност за активирање клизишта је 
практично искључена. Самим тим тај део 
терена се може сматрати стабилним.

Стање чинилаца животне средине

Стање чинилаца животне средине 
је разматрано на основу података о 
специфичним загађујућим материјама у 

  ВАРИЈАНТЕ
1 Гаврила Принципа - Палмотићева
2 Гаврила Принципа – Француска, Гаврила Принципа - Цетињска
3 Гаврила Принципа – Цетињска, Гаврила Принципа – Деспота Стефана
4 Гаврила Принципа – Деспота Стефана, Гаврила Принципа – Таковска
5 Гаврила Принципа – Деспота Стефана
6 Гаврила Принципа - Француска
7 Гаврила Принципа – Француска (Скендербегова)
8 Гаврила Принципа – Таковска (Цвијићева)
9 Гаврила Принципа – Француска, Гаврила Принципа – Деспота Стефана

10 Гаврила Принципа – Деспота Стефана
11 Гаврила Принципа – Таковска (Цвијићева), Гаврила Принципа – Деспота Стефана

Инжењерско-
геолошка карта
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питању смањења обима саобраћаја у 
анализираном кругу двојке и по питању 
количине издувних гасова (мерењем 
нивоа угљен-моноксида) на три примарна 
градска правца, на деловима који се 
налазе унутар посматраног круга двојке.
У складу са горе наведеним, даља анализа 
потрала у Таковској улици показује и 
следеће:

• да је са десне стране тунелског 
портала, у правцу ка Цвијићевој 
потребно срушити један део 
објеката, јер цео портал са свим 
својим елементима поштујући друге 
саобраћајне елементе (нагиб, радијус, 
ширину потпорних зидова, итд.) не 
може у потпуности да се смести у 
оквиру постојеће регулације Таковске 
улице;

• да се Таковска улица на делу 
од Цвијићеве до Улице Јаше 
Продановића, затвара у потпуности 
за досадашњи режим саобраћаја;

• да је отежан приступ објектима са обе 
стране портала, у Таковској улици, на 
делу од Улице Јаше Продановића до 
Цвијићеве;

• да је дужина тунелског портала таква 
да готово долази до раскрснице 
улице Таковске и Цвијићеве, те би 
возила која излазе из тунела готово 
директно улазила на раскрсницу;

• пошто је раскрсница Цвијићеве 
и Таковске у режиму светлосне 
сигнализације евентуално 
формирање реда на семафору 
стварало би колону возила дуж 
тунелског портала;

• да близина раскрснице улица 
Булевар деспота Стефана и Цвијићеве 
и раскрснице Таковске и Цвијићеве 
захтева комплетну реконструкцију тог 
потеза и ново вођење саобраћајних 
токова;

• да је раскрсница улица Булевар 
деспота Стефана и Цвијићеве једна од 
најоптерећенијих раскрсница у граду 
и да увођење тунелског портала у 
делу Таковске, може изазвати додатно 
оптерећење у левом скретању на овој 
раскрсници, са праваца Булевара 
деспота Стефана ка тунелу, који 
је према проценама и моделском 
истраживању доминантан по питању 
атракције ка тунелској вези Савске и 
Дунавске падине;

• да би портал на овом месту значио 
промену трасе аутобуске линије 23 у 
систему јавног превоза путника. Као 
алтернативне трасе намећу се улице у 

у Републици Србији (ЈП „Путеви Србије”, 
2012. година) планиране су и попречне 
везе између тунелских цеви за случај 
инцидента на сваких 300 – 500 m. У зони 
улазно-излазних портала на дубини 
мањој од 3 d (d-пречник тунелске цеви) 
неопходни су додатни радови на мерама 
заштите објеката који се задржавају. 
Вентилација планираних тунелских цеви 
ће се, у зависности од дужине, вршити 
или системом механичке лонгитудиналне 
вентилације за L≤ 1500 m или системом 
механичке лонгитудиналне вентилације 
преко шахтова на одређеним тачкама на 
размаку мањем од 750 m за L> 1500 m.

За сва предложена варијантна решења 
тунелских деоница, у нивелационом 
смислу, узете су у обзир трасе метроа које 
су у протеклом периоду истраживане и 
предлагане као примарни правци развоја 
овог капацитетног шинског система.

Вредновање ефеката варијантних 
решења тунелске везе Савске и 
Дунавске падине

У конкретном случају вредновани 
су ефекти увођења појединачних 
варијантних решења тунелске везе Савске 
и Дунавске падине у саобраћајни систем 
централне градске зоне. 

Анализом варијантних решења и 
могућности разлучивања њихових 
предности и недостатака на 
функционисање урбаних система у 
централној градској зони, дошло се до 
закључка да ефекте варијантних решења 
треба преиспитати према следећем сету 
критеријума за евалуацију:

• вредност инвестиционих трошкова 
(ВИТ) (мери се у мил.ЕУР)

• ефекти унапређења одвијања 
саобраћаја у централној градској зони 
К2 (УОС) (мери се у возила-часовима 
на уличној мрежи у К2) 

• унапређење стања животне средине 
у централној градској зони К2 (УСЖС) 
(мери се нивоом угљен-моноксида 
исказано у грамима по килограму 
горива, на три примарна градска 
правца у зони К2)

Закључак
Варијанта В8, којом се планира портал 
тунела у Таковској улици непосредно 
пред раскрсницу са Цвијићевом 
улицом показује најбоље резултате по 
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Изабрана решења

кретања моторних возила укључујући 
и возила јавног превоза путника;

• да се предложени портал тунела 
на Дунавској падини планира тако 
да се омогући посредан приступ 
и возилима из ширег подручја 
данашње Луке Београд, Дорћола и 
приобаља Дунава;

• да се сагледа шира улична мрежа 
зоне Ада Хује укључујући и мост 
преко Дунава код Вишњице и однос 
према планираним варијантама 
тунела;

• да се тунелски портали што је могуће 
више удаље од постојећих објеката;

• да се сагледа какве су промене 
потребне у планираној и постојећој 
уличној мрежи овог подручја 
и предложе измене са циљем 
побољшања функционисања 
саобраћаја;

• да се сагледа могућност фазне 
реализације тунелских цеви;

• да се сагледа утицај на макро-
инфраструктурне системе.

На основу горе изнетих ставова, насталих 
на основу побројаних активности, као 
предлози који углавном задовољавају све 
поменуте условљености планиране су две 
варијанте којима се разрађује варијанта 
В8:

• варијанта В 8.1 Тунел на потезу 
Гаврила Принципа – Булевар деспота 
Стефана (МУП) - 4 саобраћајне траке 
у пресеку;

• варијанта В 8.2. Тунел на потезу 
Гаврила Принципа – Булевар 
деспота Стефана (Ботаничка башта), 
Гаврила Принципа – Цвијићева 
(Поенкареова).

 
Увођењем ових варијантних решења у 
систем уличне мреже града, смањује се 
транспортни рад у зони К2 за око 14%. 

овој зони које би због свог капацитета 
морале да буду реконструисане. То су 
или Улица Јаше Продановића, којом 
се креће тролејбус (линије 28 и 40) 
или Улица војводе Добрњца која би у 
том случају у потпуности променила 
функцију у мрежи;

• евентуално проширење Улице 
Јаше Продановића на делу од 
Таковске до Цвијићеве захтевало би 
и реконстукцију раскрснице улица 
Јаше Продановића и Цвијићеве као и 
рушење извесног броја објеката.

Као закључак свих анализа и дискусија на 
састанцима као и добијених сугестија од 
Секретаријата за саобраћај, Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове и 
Дирекције за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда, наметнуо се став 
да је потребно у гравитационој зони 
предложеног портала тунелске варијате 
В8, потражити нешто боље решење 
позиције портала као подваријату 
варијате 8, али тако да:

• предложена позиција портала даје 
приближно исте резултате по питању 
ефеката на одвијање саобраћаја у 
централној градској зони, ефеката 
по питању екологије и трошкова 
реализације;

• да се у сваком случају тунелски 
портал у овој зони планира „иза“ 
раскрснице улица Булевар деспота 
Стефана и Цвијићеве. Односно да се 
не мења режим одвијања саобраћаја 
на овој раскрсници;

• да планирани портал не утиче на 
пешачка кретања;

• да се планирани портал позиционира 
унутар постојећих регулација улица;

• да се не мења досадашњи режим 
одвијања саобраћаја, односно да 
увођење тунелске деонице у систем 
уличне мреже не захтева промену 
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Примери тунелских веза у свету

Дијаграм: време путовања на правцу од Немањине до Улице 27. марта Улицом кнеза Милоша

Очекивано смањење СО на три примарна 
градска правца је око 9%. Цена ових 
тунелски деоница износи преко 100 
милиона евра.

Варијанту В 8.1 могуће је планирати 
са две трасе. Прва траса тунела са две 
тунелске цеви води се од Улице Гаврила 
Принципа до портала на Дунавској падини 
трасом Булевара деспота Стефана, а друга 
од Улице Гаврила Принципа трасом улице 
Таковске ка порталу у Булевару деспота 
Стефана у зони постојећег комплекса 
МУП-а. Обе трасе имају по две тунелске 
цеви са по две саобраћајне траке у 
пресеку.
Варијанта В 8.2 је варијаната са две 
раздвојене тунелске цеви и два раздвојена 
тунелска портала на дунавској страни 
града. Портал на савској страни планиран 
је у зони Улице Гаврила Принципа, док су 
портали на дунавској страни планирани 
у Булевару деспота Стефана, у зони 
Ботаничке баште и у Цвијићевој улици на 
потезу од Булевара деспота Стефана до 
Поенкареове улице.

Овако планиране тунелске цеви имају 
могућност фазне реализације, као и 
различитог вођења саобраћаја. У овом 
варијантном решењу разрађена је 
могућност укрштања тунелских цеви 
у зони Пашићевог трга (што се може 
планирати и на неком другом месту по 
приближавању тунелских цеви), тако 
да би обе тунелске цеви могле да се 
користе комбиновано, у једном делу као 
двосмерене са траком по смеру а у другом 
свом делу као једносмерне са две траке у 
смеру. 
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Полазни основ за израду овог Плана је 
Главни пројекат колектора тунела Хитна 
помоћ – Венизелосова (Ђуре Ђаковића) 
2013. Институт „Јарослав Черни”. Обзиром 
да ће радове на изградњи тунелске 
деонице колектора изводити машина 
за копање тунела (ТБМ) - „кртица“, 
хидраулички пречник колектора ø2800 
је у Плану дефинисан као ФКмин.ø2800. 
Тачан пречник колектора зависи од 
машине за копање тунела и технологије 
грађења и биће дефинисан техничком 
документацијом за потребе извођења 
радова. 

Машина за копање тунела (ТБМ), користи 
се за копање кружних тунела кроз 
различите геолошке саставе тла, од камена 
до песка, а пречник ископа иде од једног 
до 20 метара. Машине се најчешће састоје 
од резне главе иза које је затворени штит, 
у коме се налази погон за резну главу 
и систем за уградњу готових бетонских 
сегмената за облагање тунела. У наставку 
је пратећи систем за пренос и изношење 
ископаног материјала. У суштини ова 
машина је покретна фабрика за изградњу 
тунела са сегментним прстеновима чија 

Припремили:
Надежда Ковачевић, 
дипл.грађ.инж.
Војислав Милић, 
дипл.грађ.инж.

План детаљне регулације за изградњу фекалног колектора од Хитне помоћи до 
улице Венизелосове, градске општине Савски венац, Врачар, Палилула и Стари 
град je део свеобухватног концепта решења проблема евакуације и пречишћавања 
отпадних вода са територије Централног канализационог система града Београда. 
Изградњом овог колектора ће се обезбедити превођења отпадних вода из јужних 
делова Београда у главни колектор -Интерцептор, којим се све отпадне воде 
Централног канализационог система евакуишу на постројење за пречишћавање 
отпадних вода у Великом Селу и испуштају у реку Дунав. 

План детаљне регулације за изградњу 
фекалног колектора од Хитне помоћи до 
улице ВЕнизелосове, ГРАДСКЕ ОпштинЕ САВСКИ 
ВЕНАЦ, ВРАЧАр, ПАЛИЛУЛА И СТАРИ ГРАД
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Сливно подручје 
колектора

Топчидерски слив, Сењак, и Мокролушки 
слив. Постојећи канализациони систем 
на Савском подсливу је изграђен као 
сепарациони на Железничком сливу, 
Бановом брду и Топчидерском сливу. 
Канализација Сењака и Мокролушки слив 
изграђени су по општем систему. Отпадне 
воде са Савског слива се изливају у реку 
Саву код Београдског сајма и Београдског 
пристаништа.

Траса

Траса планираног колектора-тунела 
постављена је праволинијски од Хитне 
помоћи до првог прелома у комплексу 
КБЦ-а, затим испод Ресавске улице 
(Генерала Жданова) до другог прелома 
у Улици Пролетерских бригада, затим 
праволинијски до трећег прелома у 
близини Булевара деспота Стефана и 
затим праволинијски Улицом војводе 
Добрњца до везе са главним колектором 
- Инерцептором.

Димензија колектора је ФКмин.ø2800. 
Дужина колектора-тунела је око 3090m, 
са подужним падом од 0,08 %.

се производња организује такође у кругу 
градилишта. Предност ове методе је 
што не захтева измештање саобраћаја и 
постојеће инфраструктуре, осим на месту 
излазних шахтова, где се врши монтажа и 
демонтажа машине.

Машином управља инжињер који се 
налази у командној соби непосредно иза 
штита машине, на око 20 метара иза резне 
главе. Преко компјутерског програма и 
неколико монитора, он непрекидно прати 
све параметре рада машине. 

Сливно подручје фекалног колектора 
од Хитне помоћи до Венизелосове 
улице

Територија обухваћена границом Плана 
припада Централном канализационом 
систему.

Сливно подручје планираног фекалног 
колектора од Хитне помоћи до 
Венизелосове припада сливном 
подручју Централниог канализационог 
система, шумадијски део - Савски слив и 
обухвата: Железнички слив, Баново брдо, 
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Траса тунелске 
деонице

планова детаљне разраде за конкретне 
локације осим за Улицу Франша Депереа 
где је - према Детаљном урбанистичком 
плану реконструкције и изградње 
комплекса између ауто-пута, Улице 
кнеза Милоша, Дурмиторске улице и 
Клиничког центра Медицинског факултета 
(„Службени лист града Београда“ бр. 18/78) 
планиран зелени појас. Овим Планом 
део тог зеленог појаса је пренемењен у 
инфраструктурну површину.

За део Ресавске улице, између улица 
Вишеградске и Пастерове и између 
Бирчанинове и Немањине улице нема 
плана детаљне разраде.

Објекти на траси планираног фекалног 
колектора Хитна помоћ-Венизелосова

1. Улазна грађевина се састоји од:

• спојне грађевине за повезивање 
Старог Мокролушког колектора 
и планираног   колектора 
Хитна помоћ – Венизелосова. 
Решење подразумева пресецање 
Мокролушког колектора и израду 
новог објекта на том месту са 
преливом атмосферских вода у 
размери 1:1;

• прикључка планираног фекалног 
колектора колектора Мостар - 
Хитна помоћ ФКмин.ø1600;

• везног колектора 300/280; 
• грађевине за улаз машине за 

копање тунела. 

Улазна грађевина је подземна, са 
ревизионим шахтовима на коти терена.
Пре улазне грађевине планирана је веза 
колектора ОБ60/110, који пресеца ауто-
пут Е-75, на Стари мокролушки колектор 
у каскадном шахту. 

Најмања дубина укопавања, код улице 
Венизелосове је oкo 9 m, код Хитне 
помоћи на је око 8,40 m, а највећа дубина 
укопавања је у раскрсници са Булеваром 
краља Александра и износи око 50 m.

Карактеристичне деонице

У оквиру границе Плана издвајају се три 
карактеристичне деонице планираног 
фекалног колектора:

• прва деоница обухвата почетак 
тунелске деонице фекалног колектора 
са улазном грађевином; 

• друга деоница обухвата тунелску 
деоницу од улазне грађевине 
до Булевара деспота Стефана, 
са оријентационо дефинисаним 
вентилационим отворима В1 и В2. 
Коридор за изградњу тунелске деонице 
планираног фекалног колектора 
је ширине 10 m са проширењм за 
вентилациони отвор В2;

• трећа деоница обухвата регулацију 
Улице војводе Добрњца, од 
раскрснице са Булеваром деспота 
Стефана до Венизелосове улице и 
део Венизелосове улице са излазном 
(подземном) грађевином и везом 
планираног фекалног колектора на 
главни колектор – Интерцептор.

Планиране површине јавних намена су 
саобраћајне површине, инфраструктурне 
површине, зелене површине и јавне 
службе, јавни објекти и комплекси. 
Планиране површине осталих намена 
су становање и стамбено ткиво, 
комерцијалне зоне и градски центри и 
верски објекти и комлекси.

Све планиране намене преузете су из 
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Регулационо-нивелациони план улазне грађевине

Регулационо нивелациони план вентилационог овора В2

Постојећи колектор ОБ60/110 дуж 
Дурмиторске улице, који долази из 
правца Бокељске улице, се укида у 
оквиру границе овог Плана.

2. Вентилациони отвори

На колектору-тунелу планирана су 
два места вентилационих отвора, као 
најпогодније локације и то: вентилациони 
отвор 1 на прелому трасе у КБЦ-у на К.о. 
Савски венац део катастарске парцеле 
1482/1 и вентилациони отвор 2 у парку 
Мањеж. 
Стационаже места ревизионих силаза 
су дата оријентационо, с тим да се кроз 
техничку документацију за потребе 
извођења планираног колектора 
дефинише тачан број и место силаза у 
оквиру површина јавних намена. 
          
3. Излазна грађевина се планира на 

К.о. Стари град, делови катастарских 
парцела: 2284/1, 1201, 1267, 1216, и 
2781 и састоји се од:

 
• грађевина за извлачење машине за 

копање тунела;
• спојна грађевина фекалног 

колектора Хитна помоћ – 
Венизелосова и Теразијског тунела;

• везни колектор димензија 300/300 
од спојне грађевине до везне 
грађевине и

• везна грађевина на Интерцептор у 
Венизелосовој.

Изградња излазне грађевине мора се 
ускладити са градњом главног колектора 
- Интерцептора, јер она представља 
заједничку везу постојећег Теразијског 
тунела и планираног фекалног колектора 
Хитна помоћ - Венизелосова на 
Интерцептор.

Главни колектор - Интерцептор 
је капитални објекат београдске 
канализације, који ће за наредних педесет 
година решити одвођење отпадних вода 
до будућег постројења за пречишћавање 
отпадних вода (ППОВ) у Великом Селу. 
Изградњом Интерцептора биће решен 
проблем прикупљања свих отпадних 
и дела атмосферских вода Централног 
слива београдске канализације, који је и 
по површини и по броју житеља највећи 
канализациони слив у Београду, од пет 
постојећих. Регулационо-нивелациони план излазне грађевине
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Закључак

Изградњом планираног фекалног 
колектора од Хитне помоћи до 
Венизелосове улице и изградњом 
Интерцептора, канализациони изливи 
у реку Саву код Београдског сајма и 
Београдског пристаништа, као и дунавски 
изливи у Земуну, Новом Београду, код 
Панчевачког моста и Аде Хује, биће 
затворени и отпадне воде ће се усмерити 
на будуће постројење у Великом Селу. 
После пречишћавања отпадних вода, 
воде доброг квалитета ће се упуштати у 
Дунав. Постојећи изливи у реку Саву и 
реку Дунав преузеће функцију евакуације 
атмосферских и дела разблажених 
атмосферских вода само за време 
падавина. 

     

Траса главног колектора Интерцептора 
иде од новобеоградског Ушћа, са пролазом 
испод реке Саве до десне обале и даље 
улицама Цара Душана, Венизелисовом 
(Ђуре Ђаковића) и Вишњичком до Великог 
Села. Извођење колектора предвиђено 
је по деоницама, којих има укупно пет, у 
зависности од промене пречника и улива 
додатних количина отпадне воде.

Прва деоница – од канализационе црпне 
станице КЦС Ушће на Новом Београду 
до укрштања улица Војводе Бојовића и 
Тадеуша Кошћушка. 

Друга деоница – отворен ископ 
колектора, улицама Цара Душана и 
Венизелосовој до улаза у тунел Карабурма.

Трећа деоница – тунел „Карабурма“. 
Дужина ове деонице је 1.320 метара, а 
током 1990. године изведено је 523 метра. 
За преостали неизведени део потребно је 
новелирати главне пројекте. 

Четврта деоница – Од тунела „Карабурма” 
до тунела „Вишњица”. Дужина ове деонице 
је 1.729 метара. Урађени су главни пројекти 
и у претходном периоду изведено је 779 
метара, док је преосталих 890 метара 
колектора изведено у оквиру извођења са 
петом деоницом (тунел „Вишњица“)
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Припремили:
др Зоран Жегарац, 
дипл.инж.маш.
Иван Милетић, 
дипл.инж.маш.
Јован Урошевић, 
дипл.инж.арх.

Термоелектрана „Никола Тесла А“ – почетна деоница планираног ванградског топловода од 
ТЕНТ-а А у Обреновцу, преко моста на реци Сави и даље према топлани „Нови Београд“  

План детаљне регулације за изградњу 
ванградског топловода од ТЕ-ТО Никола 
Тесла у Обреновцу до ТО Нови Београд, градске 
општине Обреновац, Сурчин и Нови Београд
Реализација ванградског топловода у првој фази обухвата реконструкцију блокова 
у ТЕ „Никола Тесла” у Обреновцу, изградњу потребне термо-измењивачке станице, 
изградњу топловода од ТЕ „Никола Тесла” у Обреновцу до ТО „Нови Београд” 
дужине око 28 km и изградњу успутних пумпних станица. Планирано повезивање 
базног извора у ТЕ-ТО „Никола Тесла А” са потрошачима који су повезани са ТО 
„Нови Београд” остварено је путем ванградског топловода пречника DN1000.
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Ванградски топловод

Предвиђа се подземно вођење топловода 
предизолованим челичним цевима 
DN1000 (спољашњи пречник Ds=1200 
mm). Цевовод ће се испод земље водити 
полагањем у ровове испуњене песком или 
канално, полагањем у бетонске касете. 
Ширина коридора потребна за смештање 
цеви, пратећих инсталација и сервисног 
пута износи око 10 m.

Преко моста на реци Сави цеви топловода 
ће се водити надземно у свему према 
пројекту моста. Деоница преко моста 
на реци Сави дефинисана је ПДР-ом за 
изградњу (реконструкцију) саобраћајнице 
од пута за ПК „Младост” на територији 
ГО Обреновац до насеља Бољевци на 
територији ГО Сурчин, са мостом преко 
Саве - прва фаза („Сл. лист града Београда” 
бр. 19/11).) Деоница ванградског 

Даљинско грејања Београда данас

• систем даљинског грејања 
формиран као низ независних 
подручја; 

• основна горива су земни гас и 
мазут ;

• сви постојећи топлотни извори 
производе само топлотну 
енергију. 

Каква је будућност даљинског 
грејања?

• производња електричне и 
топлотне енергије на бази 
домаћег угља 

• степен корисности 
кондензационих електрана 
33-36 %;

• степен корисности 
комбиноване производње  
45-47 %;   

• поуздано и економично грејање; 
• супституција увозних горива 

домаћим;
• повезивање појединачних 

подручја у јединствен систем; 
• већи степен искоришћења 

примарног горива; 
• смањење степена загађивања 

животне средине. 
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Начин изградње ванградског 
топловода 

- испред моста преко Саве

- Бољевци код пумпне станице

топловода после преласка моста на 
реци Сави па до Бољеваца дефинисана 
је ПДР-ом за изградњу (реконструкцију) 
саобраћајнице од пута за ПК „Младост” 
на територији ГО Обреновац до насеља 
Бољевци на територији ГО Сурчин, са 
мостом преко Саве - друга фаза („Сл. лист 
града Београда” бр. 98/16).) Топловод даље 
према топлани „Нови Београдʺ пролаз 
кроз труп железничке пруге Ранжирна 
Макиш А - Остружница - Батајница, као и 
испод Београдске обилазнице на аутопуту 
Е-75 и левом обалом реке Саве све до ТО 
Нови Београдʺ.

Паралелно са цевима топловода дуж 
трасе ће се водити и оптички кабл 
за потребе мерења, регулације и 
управљања снабдевања топлотном 
енергијом, електроенергетски каблови, 
телекомуникациони каблови као и остали 
неопходни инфраструктурни водови. 

Граница Плана обухвата просторни 
коридор потребан за смештање цеви, 
пратећих инсталација и сервисног пута 
чија ширина износи око 10 m и локације 
препумпних станица и обухвата укупну 
површину око 73,4 hа при чему се 
делови налазе на следећим катастарским 
општинама:

К.О. Уровци      2,3 hа
К.О. Прогар     5,2 hа
К.О. Бољевци    24,2 hа
К.О. Јаково    10,2 hа
К.О. Сурчин    13,9 hа
К.О. Нови Београд  17,6 hа

На 28 км налази се ТЕ „Никола Теслa” А и 
лежиште колубарског лигнита који ће се 
користити за добијање топлотне енергије 
уместо увозног гаса.

Реконструкција постојећих блокова А3-
А6 обезбеђује 600 МЈ/с базне топлоте за 
конзум Београда.
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Деоница трасе планираног топловода кроз насеље Бољевци

ПС „Сава”

• налази се у непосредној близини 
ТЕ-ТО „Никола Тесла А” у 
Обреновцу; 

• за смештај пумпног постројења, 
размењивачке и пумпне станице 
и другог гради се објекат 
величине 40 х 50 m;

• смешта се и опрема за потрошаче 
града Обреновца топлотном 
енергијом кад из погона изађу 
блокови А1 и А2 преко којих се 
потрошачи у Обреновцу данас 
снабдевају топлотном енергијом; 

• предвиђен је топловод DN700 
до постојећег топловода за 
Обреновац; 

• ГП1 површина око 8 000 m2. 

ПС „Бољевци”

• налази се у близини Бољеваца; 
• за смештај пумпног постројења 

изградиће се објекат величине 40 
х 60 m;

• за ТС 35/6 kV Бољевци 
предвидети простор димензија 
30x20 m;

• ГП2 површине око 9 600 m2. 

Објекти на траси ванградског 
топловода

На траси ванградског топловода планира се 
изградња четири препумпне станице које 
су свака за себе комплексан грађевински 
објекат са комплетном инфраструктуром 
и приступном саобраћајницом. 

Препумпна станица „Сава” налази се у 
непосредној близини ТЕ-ТО „Никола Тесла 
А” у Обреновцу; „Бољевци” се налази у 
близини насеља Бољевци; „Остружница” 
се налази се у близини Београдске 
обилазнице на аутопуту Е-75. Препумпна 
станица ПС „Нови Београд” смештена је у 
комплексу ТО „Нови Београд” у наставку 
постојеће пумпне станице.
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Место укрштања топловода са обилазницом

ПС „Остружница”

• налази се у близини Београдске 
обилазнице на аутопуту Е-75; 

• за смештај пумпног постројења 
изградиће се објекта величине 40 
х 60 m;

• за ТС 35/6 kV Остружница 
предвидети простор димензија 
30x20 m;

• ГП3 површине око 8 920 m2. 

ПС „Нови Београд” 

• налази се у комплексу ТО „Нови 
Београд”;

• за смештај пумпног постројења, 
размењивачке станице 
изградиће се објекат величине 40 
х 60 m;

• за смештај постројења за 
експанзију, за припрему воде, 
пумпе за одржавање притиска, 
објекат оријентационих 
димензија 30 х 90 m. 
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Предавање Јана Гела, свечана сала Грађевинског факултета

Дански архитекта и урбаниста Јан Гел Градски урбаниста Милутин Фолић и руководиоци 
Приручника за отворене јавне просторе
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Припремиле:
др Наташа Даниловић 
Христић, 
дипл.инж.арх. 
др Жаклина 
Глигоријевић, 
дипл.инж.арх.
Ивана Лазин, 
мастер економиста

Централни догађај скупа било је 
предавање данског архитекте и урбанисте 
Јана Гела, одржано у свечаној сали 
Грађевинског факултета и промоција 
српског издања његове најновије књиге 
„Градови за људе” („ПАЛГО центар”), чије 
издавање је суфинансирала Матична 
секција урбаниста, кроз редовни Конкурс. 
За потребе скупа, а као поклон члановима 
– лиценцираним урбанистима и гостима, 
откупљен је део тиража књиге, која је 
овом приликом и подељена присутнима. 
Предавање је дало један нови поглед 
на стандардне проблеме великих 
урбаних центара и на могућност њиховог 
решавања на човекомеран начин, тако 
да градови и посебно јавни простор, 
постане и остане атрактиван за грађане 
и посетиоце. Искуство предавача, његов 
ангажман како у Данској, у Копенхагену, 
тако и у метрополама света, од Москве 
до Мелбурна, учинило је цело излагање 
драгоценим за наше чланове, урбанисте, за 
професоре и студенте са три национална 
факултета који образују будуће урбанисте 
и госте, инжењере из различитих градских 
управа.

Сала је била потпуно попуњена, а због 
великог интересовања многи су и стајали, 
те се процењује да је овом догађају 
присуствовало укупно око 300 људи. Након 
завршеног излагања, г-дин Јан Гел је на 
своју иницијативу са великом љубазношћу 
учесницима потписивао своју књигу. 

Након предавања одржана је презентација 
„Приручника за отворене јавне просторе 
– Град Београд”, а излагачи су били г-дин 
Милутин Фолић – главни урбаниста Града 
Београда, др Жаклина Глигоријевић и 
Марија Лалошевић руководиоци израде 
приручника у Урбанистичком заводу 
Београда ЈУП. Исказано је интересовање 
присутних за методолошки приступ и 
резултате рада, а актуелност презентације 
је била очигледна јер је претходног дана на 

Извршни одбор Матичне секције 
урбаниста Инжењерске коморе Србије, 
у складу са Планом и програмом секције, 
организовао је годишњи скуп „Forum 
urbanum – Сајам урбанизма” 9. и 10. 
новембра 2016. у Београду.

Tема овогодишњег скупа била је 
„Урбане легенде”, имајући у виду 
личну и професионалну репутацију 
госта скупа, професора Јана Гела, и 
пратећи програм обиласка београдских 
скривених, а значајних, природних, 
историјских и културних места. За разлику 
од претходних скупова, на којима је 
акценат био на размени професионалних 
искустава наших чланова у области 
урбанистичког планирања у Србији, 
овогодишњи је усмерен на упознавање 
светских искустава у области уређења 
јавног простора градова. Едукативни 
карактер скупа је истакнут и начином 
вредновања, па су учесници, у складу 
са Програмом за континуирано стручно 
усавршавање и бодовање добили 10 поена 
на националном нивоу и додатних 5 поена 
на нивоу заједничког европског програма 
едукације. 

Окупљене чланове поздравили су: 
председник Извршног одбора матичне 
секције урбаниста, др Наташа Даниловић 
Христић и потпредседник Скупштине 
Инжењерске коморе Србије, Милорад 
Миладиновић. Пренети су поздрави 
председника Инжењерске коморе Србије, 
проф. др Милисава Дамњановића и 
председника Скупштине Инжењерске 
коморе Србије и потпредседника 
Европског савета инжењерских комора, 
проф. др Драгослава Шумарца. Након тога 
скупу су се придружили гост Јан Гел, шеф 
мисије Амбасаде Данске г. Мorten Skovgor 
Hansen, декан Архитектонског факултета у 
Београду, проф др Владан Ђокић и Градски 
урбаниста Града Београда, г-дин Милутин 
Фолић. 

ГОДИШЊИ СКУП УРБАНИСТА 
„FORUM URBANUM – УРБАНЕ 
ЛЕГЕНДЕ 2016“
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Пешачка тура 
„Мистерије Београда и 
његовог подземља”

писац и искусни познавац Београда и 
његове историје г-дин Зоран Николић. 
Учесници скупа су се окупили на простору 
Београдске тврђаве и у интезивној и 
причом богатој шетњи обишли Римски 
бунар, бункер из 1948, Барутану и вински 
лагум у Карађорђевој улици. На крају су 
посетили галерију „Београда на води” 
(зграда Београдске задруге – Геозавода), 
где је била организована презентација 
пројекта. 

Овогодишњи FORUM URBANUM је 
позитивно оцењен од стране присутних 
и представља наставак традиције сусрета, 
који ће се, надамо се, наставити и наредних 
година.

Салону урбанизма у Сремској Митровици 
добио прву награду у категорији студија. 
Захваљујући ЈУП Урбанистичком заводу 
Београда, као издавачу, заинтересованим 
учесницима Скупа су подељене и 
друге публикације: књига Јана Гела 
„Живот међу зградама”, часопис ИНФО 
бр. 37/38 са темом броја „Београд на 
води” и монографија „Београд у мапама 
и плановима”, које је у различитим 
периодима суфинансирала Матична 
секција урбаниста путем Конкурса.

Другог дана скупа урбаниста Инжењерске 
коморе Србије организована је пешачка 
тура „Мистерије Београда и његовог 
подземља” коју је водио новинар, 
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На другој сесији – „Досадашња пракса, 
период 2016 – 2020. године и период 
после 2020. године” су презентована 
следећа предавања:

• Пример планирања општине 
Прибој (Вељко Бојовић, дипл.
пр.планер)

• Магистрална гасоводна 
инфраструктура - енергетско 
повезивање са системима земаља 
у региону (Милан Милосављевић, 
дипл.маш.инж, Милијана Петковић 
Костић, дипл.инж.пејз.арх. и Душан 
Радивојевић, дипл.грађ.инж.)

• Енергетска ефикасност (Марија 
Мишовић, дипл.пр.планер

• Управљање отпадом (Душан 
Шљиванчанин, дипл.пр.планер)

На трећој сесији учесницима скупа 
представљена је публикација „LIVELAND 
- Liveable Landscapes: a Key Value for 
Sustainable Territorial Development” 
(Предели пријатни за живот: кључна 
вредност за одржив просторни/
територијални развој). 

Припремили:
мр Александар 
Вучићевић, 
дипл.пр.планер
Ивана Лазин, 
мастер економиста

Борско језеро

Традиционални стручни скуп „Сусрети 
просторних планера Србије – 2016”, 
одржан је у организацији Извршног 
одбора Матичне секције планера 
Инжењерске коморе Србије од 28.09 – 
30.09.2016. године на Борском језеру.

Главна тема скупа „Покретање новог 
планског циклуса у Републици Србији” 
реализована је кроз Округли сто и две 
сесије са темом: „Покретање новог 
планског циклуса у Републици Србији 
и Просторни план Републике Србије”, 
на коме су активно учешће имали: мр 
Александар Вучићевић, дипл.пр.планер 
као модератор, затим мр Ђорђе 
Милић, дипл.пр.планер - помоћник 
Министра грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре, проф. др Дејан 
Ђорђевић, дипл.пр.планер – редовни 
професор Географског факултета у 
Београду и др Небојша Стефановић, 
дипл.пр.планер – у то време директор 
Урбанистичког завода Београда. Учесници 
су дискутовали о актуелним дешавањима 
у пракси просторног планирања.

СУСРЕТИ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА 
СРБИЈЕ – 2016
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семинар. На отвореној седници су 
разматрана актуелна питања и проблеми 
који се појављују у пракси израде 
просторних планова, као и сарадњи са 
струковним организацијама у наредном 
периоду. 

Основни закључак Скупа је да је   
неопходно покренути нови циклус 
планирања, посебно израду 
просторног плана Републике Србије, 
као и преиспитивање постојеће планске 
документације ужих територијалних 
целина. У циљу успешне координације 
наведених активности, потребно је 
да надлежно Министарство размотри 
могућност формирања националног 
савета или одговарајућег тела 
републичког нивоа за просторни развој.

Као и на претходним сусретима чланство 
је поново апострофирало теме које су још 
увек у процедури и то:

• израда Препорука о начину и 
критеријумима за одређивање 
вредности израде планских 
докумената – за просторне и 
урбанистичке планове;

• увођење тзв. „великих” лиценци 
за предузећа која се баве израдом 
планске документације; 

• регионално институционално 
повезивање.

Скуп просторних планера на Борском 
језеру (21. по реду) који представља 
наставак традиције „Југословенских 
сусрета планера” одржаваних у 
Дубровнику је изузетно позитивно 
оцењен међу учесницима. У организацији 
Матичне секције планера Инжењерске 
коморе Србије скуп ће бити организован 
и наредних година. 

Превод публикације је урадила мр Тијана 
Живановић, дипл.пр.планер, а предавање 
је одржала проф. др Невена Васиљевић, 
дипл.инж.пејз.арх.

У сарадњи са организатором хотела 
„Језеро”, учесницима је организован 
излет до „Борских копова”.

Скупу „Сусрети просторних планера 
Србије-2016” присуствовало је 78 
полазника укључујући чланове секције 
планера, мр Ђорђа Милића, помоћникa 
Министра грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре, Софију Шумаруну, 
испред Покрајинског секретаријата за 
урбанизам и заштиту животне средине, 
Сању Чиплић, помоћника Покрајинског 
Секретара за енергетику, грађевинарство 
и саобраћај, др Небојшу Стефановића, 
директора Урбанистичког завода 
Београда, др Сашу Милијића, директора 
ИАУС-а, Љубишу Митића, директора ЈП 
Завода за урбанизам Ниш, Александра 
Рудника Милановића, директора 
Дирекције за урбанизам Крагујевац, као 
и представнике градова Ужица, Краљева, 
Суботице, Новог Сада, Ниша, Ваљева, 
Крагујевца.

Учесници стручног скупа су активно 
пратили излагања и укључивали се 
у дискусију, а материјал са скупа и 
фотографије се могу преузети на сајту 
Инжењерске коморе Србије: http://www.
ingkomora.org.rs/galerija/?id=planeri2016

Закључним разматрањем председника 
Извршног одбора Матичне секције 
планера, мр Александара Вучићевића и 
отвореном седницом Извршног одбора 
Матичне секције планера, којој је 
присиствовала већина учесника, завршен 
је овогодишњи тродневни стручни 
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Салон су свечано отворили мр Ђорђе 
Милић, дипл.пр.планер - помоћник 
Министра грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре, градоначелник 
Сремске Митровице господин Владимир 
Санадер и Мирјана Вашут, директорка ЈП 
„Урбанизам”. Овом приликом обележена 
су још два значајна јубилеја - 60 година 
Удружења урбаниста Војводине и 50 
година институционалног бављења 
урбанизмом у Сремској Митровици. 

Урбанистички завод Београда, ЈУП 
учествовао је на јубиларном, 25. 
Међународном Салону урбанизма 
са пет радова, у три категорије: један 
рад у категорији „Планови генералне 
регулације”, два рада у категорији 
„Планови детаљне регулације” и два рада 
у категорији „Истраживања и студије из 
области просторног и урбанистичког 

Припремила:
Марија Лалошевић, 
дипл.инж.арх.

Организатор Салона:
Удружење урбаниста 
Србије

Реализација Салона:
Удружење урбаниста 
Србије
ЈП Дирекција за 
изградњу града 
Сремска Митровица
Град Сремска 
Митровица

Главни покровитељи: 
Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре
Град Сремска 
Митровица

Покровитељ:
Инжењерска Комора 
Србије

Традиција отварања Салона урбанизма 
на Светски дан урбанизма, 8. новембра, 
наставила се и ове, 2016. године. Свечано 
отварање 25. Интернационалног Салона 
урбанизма у Сремској Митровици било је 
место сусрета бројних урбаниста из Србије 
и региона. Грађани Сремске Митровице 
тога дана обележили су славу свог града – 
Митровдан, те је градом владала посебна 
свечарска атмосфера. 

Салон урбанизма - традиционална 
годишња манифестација Удружења 
урбаниста Србије која представља смотру 
најзначајнијих, актуелних остварења у 
области просторног и урбанистичког 
планирања, урбанистичког пројектовања 
и реализација, ове године представила 
је укупно 117 радова из земље и 
иностранства у 14 такмичарских 
категорија.

25. САЛОН УРБАНИЗМА
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категорији „Истраживања и студије из 
области просторног и урбанистичког 
планирања” за „Приручник за отворене 
јавне просторе – Град Београд”.

Премијерна поставка Салона урбанизма 
приказана је у Галерији „Лазар Возаревић” 
у Сремској Митровици, од 8. до 12. 
новембра. Целокупна или делимична 
поставка Салона путује и презентује се у 
градовима у земљи и иностранству.

планирања”, који су на наредним 
страницама укратко приказани.

Жири 25. Салона радио је у саставу: 
проф. др Владимир Мацура, председник; 
Мирјана Вашут, заменик председника; 
проф. др Дарко Реба; Зоран Хебар и 
Љубиша Митић. 

Жири Салона доделио је на овогодишњем, 
25. Међународном Салону урбанизма 
Урбанистичком заводу Београда, ЈУП 
значајно признање - ПРВУ НАГРАДУ у 
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Фотографије са 
свечаног отварања 25. 
Међународног Салона 
урбанизма у Сремској 
Митовици
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Концептуално опредељење Плана 
представља дефинисање грађевинског 
подручја и планирање развоја постојећег 
полуруралног насеља у насеље градског 
типа. Насеље Рипањ (8 000 ha) је део 
територије ГО Вождовац, ван граница 
ГУП-а Београда. Планирана решења 
омогућавају развој насеља Рипањ у 
правцу интегрисања са градом као и 
локалног унапређења, са погодностима 
становања у објектима индивидуалног 
становања и великим процентом 
зеленила на парцелама, комуналном 
опремљеношћу, унапређењем јавних 
садржаја и квалитетнијим саобраћајним 
везама у насељу и са окружењем. 
Дефинисани су железнички коридори и 
станице за путнички и теретни саобраћај, 
саниране нехигијенске депоније и 
формиран рециклажни центар. Одређени 
су коридори водотокова и десет 
акумулација, као предуслов санације 
слива горњег тока Топчидерске реке од 
ерозивних дејстава.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ПОДРУЧЈА НАСЕЉА РИПАЊ, 
ГРАДСКА ОПШТИНА 
ВОЖДОВАЦ
Аутори:  
Марина Божић, дипл.инж.архитектуре
Драгица Лилић, дипл.инж.архитектуре
Инвеститор:
Дирекција за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда, ЈП
Категорија Салона урбанизма:   
Планови генералне регулације 
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Простор обухаћен Планом налази се на 
граници средње зоне Београда, али има 
изузетан локацијски потенцијал, имајући 
у виду саобраћајнице које га окружују, 
њихов значај и функционални ранг у 
саобраћајној мрежи града. Простор 
тангирају саобраћајнице примарне мреже, 
улазни правци у град, Нови новосадски 
пут и Батајнички друм и саобраћјница Т-6 
у чијем је продужетку мост преко Дунава 
„Михајло Пупин”. Планиране намене су у 
складу са значајем простора, првенствено 
централне и јавне функције, а елементи 
физичке структуре усклађени су са 
контактним подручјем. План одликује 
флексибилност намена, могућност фазне 
реализације и фокусираност на квалитет 
јавног простора.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ АУТОПУТА 
БЕОГРАД - НОВИ САД (М22), 
САОБРАЋАЈНИЦЕ Т6, УЛИЦЕ 
ЦАРА ДУШАНА И НАСЕЉА 
НОВА ГАЛЕНИКА, ГРАДСКА 
ОПШТИНА ЗЕМУН
Аутори:
Бранка Милић, дипл.инж.архитектуре
Јованка Ђорђевић Цигановић, 
дипл.инж.архитектуре
Инвеститор:
Дирекција за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда, ЈП
Категорија Салона урбанизма:   
Планови детаљне регулације 

Учеш
ће Урбанистичког завода Београда на 25. Салону урбанизма
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Измештање аутобуске и железничке 
станице из центра Београда је један од 
дугорочних стратешких циљева урбаног 
развоја Београда а план за Блок 42 је 
први корак у његовој реализацији. Основ 
за детаљну урбанистичку разраду је 
првонаграђено конкурсно и према њему 
разрађено идејно архитектонско решење, 
које је у широкој сарадњи урбаниста и 
инжењера са надлежним институцијама 
доследно имплементирано у план. 
Комплексно саобраћајно и урбанистичко 
решење уређења локације и изградњу 
нове аутобуске станице за градски, 
међуградски и међународни саобраћај 
у Блоку 42, уз железничку станицу Нови 
Београд подразумевало је да се кроз 
процес усаглашавања интереса помире 
потребе специфичних транспортних 
терминала, јавног саобраћаја, пешака 
и бициклиста са високим урбаним и 
естетким стандардима које захтева 
централна локација модернистичког 
Новог Београда. Циљеви плана били су 
квалитетно саобраћајно решење које 
омогућава коришћење ресурса градског 
грађевинског земљишта, ексклузивни 
дизајн и могућност фазне изградње.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
КОМПЛЕКСА АУТОБУСКЕ 
И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ 
У БЛОКУ 42 У НОВОМ 
БЕОГРАДУ
Аутор:
др Жаклина Глигоријевић,
дипл.инж.архитектуре
Инвеститор:
Дирекција за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда, ЈП
Категорија Салона урбанизма:   
Планови детаљне регулације 
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У студијским и планским документима 
којима је у протеклих 40 година 
анализирана и решавана улична мрежа 
централне зоне Београда, постојала су 
решења тунелске везе Савске и Дунавске 
падине којима се у значајној мери редукује 
саобраћај на гребену. Један од првих 
предлога био је тунел којим би Савска 
улица била повезана са Француском 
улицом, након чега је разматрано још 
неколико различитих решења. Циљ ове 
анализе је свеобухватно сагледавање 
ефеката на одвијање саобраћаја у 
центру града више варијантни тунелске 
везе Савске и Дунавске падине и избор 
најповољнијих решења која ће бити 
детаљно плански обрађена кроз израду 
Плана детаљне регулације.

AНАЛИЗА ВАРИЈАНТНИХ 
РЕШЕЊА ТУНЕЛСКЕ ВЕЗЕ 
САВСКЕ И ДУНАВСКЕ ПАДИНЕ 
Аутори:
Предраг Крстић, дипл.инж.саобраћаја
Драган Михајловић, дипл.инж.грађевине
Марија Миловановић, дипл.инж.
архитектуре
Инвеститор:
Дирекција за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда, ЈП
Категорија Салона урбанизма:   
Истраживања и студије из области 
просторног и урбанистичког планирања 

Учеш
ће Урбанистичког завода Београда на 25. Салону урбанизма
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„Приручник за отворене јавне просторе”, 
уз „Каталог урбане опреме” чини сет 
докумената за квалитетан и ефикасан 
дизајн, пројектовање и реализацију 
отворених јавних простора дела 
територије града Београда обухваћене 
ГУП-ом. Садржи сет стандарда, 
препоруке и смернице за уређење и 
опремање јавног простора, а намењен 
је планерима, пројектантима као и 
градским институцијама и предузећима 
надлежним за одржавање. Циљ пројекта 
је да допринесе квалитетнијем уређењу 
и интензивнијем коришћењу јавних 
простора, повећању безбедности и 
приступачности и успостављању нове 
хијерархије у саобраћају, где се приоритет 
даје пешацима, бициклистима и јавном 
градском превозу.

„Приручник за отворене јавне 
просторе“ добитник је ПРВЕ награде 
25. Међународног Салона урбанизма у 
категорији „Истраживања и студије из 
области просторног и урбанистичког 
планирања“.

ПРИРУЧНИК ЗА ОТВОРЕНЕ 
ЈАВНЕ ПРОСТОРЕ – ГРАД 
БЕОГРАД
Аутори:
Марија Лалошевић, 
дипл.инж.архитектуре 
др Жаклина Глигоријевић, 
дипл.инж.архитектуре 
Инвеститор:
Дирекција за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда, ЈП
Категорија Салона урбанизма:   
Истраживања и студије из области 
просторног и урбанистичког планирања 
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ће Урбанистичког завода Београда на 25. Салону урбанизма
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Припремила:
Марија Лалошевић, 
дипл.инж.арх.

планирању из 1995. године. У време када 
је почео да се мења систем планирања, 
увођењем нове врсте урбанистичких 
планова – регулационих планова, у 
време транзиције планирања – преласка 
из аналогног на дигитални систем 
геодетских подлога и дефинисања 
решења. Већ 2003. године је уведена 
и нова врста урбанистичих планова – 
План детаљне регулације, а 2009. године 
и План генералне регулације. Током 
своје каријере су урадиле већи број 
урбанистичких планова, урбанистичких 
пројеката, студија и анализа.

За свој рад, на бројним планским 
документима и студијама, су добиле и 
признања стручне јавности, на Салону за 
урбанизам. Милица је, као члан тима, 2013. 
године добила прву награду за Анализу 
локација за изградњу рециклажних 
центара – дворишта; 2014. године, прву 
награду за Просторни план подручја 
посебне намене уређења дела приобаља 
града Београда - подручје приобаља 
реке Саве за пројекат „Београд на води” и 
2015. године, другу награду за Генерални 
урбанистички план Београда. Сања је, 
као члан тима, 1998. године добила прву 
награду за Регулациони план Дедиње и 
2003. године, прву награду за Просторно-
програмску анализу подручја уз 
саобраћајницу, од Добановаца до Бубањ 
потока.

Као проблеме у раду, наводе честе измене 
законске регулативе, које не прате увек 
технологију израде планова и траже 
стално прилагођавање методологије, 
недостатак финансијских средстава и 

Доношењем новог Закона о планирању 
из 2009. године, уведене су нове врсте 
планских докумената: Генерални 
урбанистички план, који представља 
стратешки план у дефинисању смерница 
за планирање у простору и План 
генералне регулације, којим се мења, 
ранијим Законом о планирању дефинисан 
генерални план, који представља 
плански основ за израду планова 
детаљне регулације, а истовремено се у 
деловима може и директно спроводити 
непосредном применом правила 
грађења. Ови плански документи су 
за град Београд представљали важан 
сегмент за дефинисање будућег развоја. 
Имајући у виду површину Генералног 
урбанистичког плана Београда (око 78 000 
ha) и грађевинског подручја обухваћеног 
Планом генералне регулације (око 56 
000 ha), ови планови су по површини 
највећи планови у својим кагегоријама 
на теритиoрији Републике Србије. 
Урбанистички завод Београда, коме је, као 
еминентној кући за израду урбанистичких 
планова, град Београд доделио ове 
послове, израду овако важних планских 
докумената је поверио архитектама – 
урбанистима, Милици Јоксић и Сањи 
Ђорђевић, које имају искуство на изради 
планова већ више од двадесет година. 
Заједно са великим радним тимовима, 
којима су руководиле, овај посао је 
успешно завршен и планови су усвојени 
почетком 2016. године.

Колегинице, Милица и Сања, су своје 
каријере урбанисте започеле крајем 
деведесетих година, у другом законском 
оквиру, тада тек донетог Закона о 

награде инжењерске коморе 
србије за изузетно достигнуће 
у струци
Милица Јоксић и Сања Ђорђевић, дипломирани инжењери архитектуре, запослене 
у Урбанистичком заводу Београда, ове године су добитнице награде за изузетно 
достигнуће у струци, за Генерални урбанистички план Београда и План генералне 
регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - град 
Београд (целине I-XIX).
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бирократске процедуре, које успоравају 
рад на плану. Такође, наводе и да законски 
рокови нису прилагођени величини 
територије, односно, не могу бити исти 
за Београд и остале градове у Србији, 
што утиче и на квалитет урбанистичких 
планова. Због недостатка финансијских 
средстава и кратких рокова, највише им 
недостаје рад на анализама и студијама, 
као основама за планове.

Оно што је најлепше у професији 
урбанисте је тимски рад, могућност 
учешћа у значајним пројектима, 
креативност у решавању супростављених 
ставова и интереса, а све у циљу 
изналажења најбољег решења. У том 
смислу, су захвалне свим члановима тима 
Урбанистичког завода Београда који су 
допринели да се овако велики планови 
доведу до краја.

Наводе да планови мањег обухвата још 
увек пружају могућност за креативан 
приступ, имају веће шансе за реализацију, 
што представља сатисфакцију и 
задовољство кад се види, да се неке 
планерске визије заиста могу и остварити.
Награда Инжењерске коморе Србије је 
признање, да је њихов рад и вишегодишњи 
труд препознат од стране колега. За њих 
представља част и подстрек за будући 
рад.



66 

инфо  | 

Јавно урбанистичко предузеће
УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ УСВОЈЕНИ
ТОКОМ 2016. ГОДИНЕ
45 планских докумената

−	 39 планова детаљне регулације
−	 4 плана генералне регулације
−	 1 генерални урбанистички план
−	 1 измена и допуна просторног плана

31 стратешка процена утицаја плана на животну средину

Припремила:
Марија Лалошевић, 
дипл.инж.арх.
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„Службени лист града Београда“ бр. 4/16

Одговорни урбанисти: Иван Милетић, 
Дијана Филиповић

„Службени лист града Београда“ бр. 11/16

Одговорни урбаниста: Милица Јоксић

План детаљне регулације за 
реконструкцију и доградњу 
топловодне мреже од топлане ТО Нови 
Београд до подручја ППППН „Београд 
на води“, градске општине Нови 
Београд и Савски венац

Генерални урбанистички план 
Београда

01

02
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„Службени лист града Београда“ бр. 12/16

Одговорни урбанисти: 
Марина Божић, Драгица Лилић

„Службени лист града Београда“ бр. 13/16

Одговорни урбанисти: др Зоран 
Жегарац, Иван Милетић

План генералне регулације 
грађевинског подручја насеља Рипањ

План генералне регулације за 
изградњу објеката и водова система 
даљинског грејања у Београду,  
целина Б1

03

04
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„Службени лист града Београда“ бр. 13/16

Одговорни урбанисти: Александар 
Ранковић, Надежда Ковачевић

„Службени лист града Београда“ бр. 13/16

Одговорни урбанисти: Миша Јовић, 
Весна Вокши, Бојан Обрадовић 

План детаљне регулације за изградњу 
фекалног колектора КЦС „Мостар“ – 
Хитна помоћ, градска општина Савски 
венац

План детаљне регулације за изградњу 
електроенергетског вода 110 kV од 
планиране ТС 110/10 kV „Aутокоманда“ 
до подручја ППППН „Београд на води“ 
- градске општине Нови Београд и 
Савски венац

06

05
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07

08

„Службени лист града Београда“ бр. 20/16 
и 97/16

Одговорни урбанисти: Сања Ђорђевић, 
Весна Радовановић

„Службени лист града Београда“ бр. 39/16

Одговорни урбаниста: др Жаклина 
Глигоријевић

План генералне регулације 
грађевинског подручја јединице 
локалне самоуправе – град Београд 
(целине I-XIX)

План детаљне регулације комплекса 
аутобуске и железничке станице у 
блоку 42 на Новом Београду, градска 
општина Нови Београд
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10

09
„Службени лист града Београда“ бр. 40/16

Одговорни урбанисти: Ана Граовац, 
Весна Теофиловић

„Службени лист града Београда“ бр. 41/16

Одговорни урбаниста: Жељка Николић

План детаљне регулације блокова 15 и 
16 између улица: Макензијеве, Алексе 
Ненадовића, Његошеве, Београдске и 
трга Славија, општина Врачар

План детаљне регулације насеља 
Бањица – Комплекс између улица: 
Црнотравске, Булевара ослобођења, 
Беранске, Борске и Каљавог потока, 
општина Вождовац, 2. фаза



72

инфо  |  

„Службени лист града Београда“ бр. 42/16

Одговорни урбанисти: Александар 
Илић, Дарија Бањанин

„Службени лист града Београда“ бр. 43/16

Одговорни урбанисти: Милица 
Андрејић, Весна Теофиловић

План детаљне регулације СМТ II фаза 
од приступног пута ка комплексу 
трафо станице „Београд 20“ до ауто-
пута и везе са Новом Мокролушком 
улицом (петља „Ласта“)

План детаљне регулације дела насеља 
Батајница – насеље Шангај, градска 
општина Земун

11

12
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„Службени лист града Београда“ бр. 44/16

Одговорни урбанисти: др Зоран 
Жегарац, Иван Милетић

„Службени лист града Београда“ бр. 44/16

Одговорни урбанисти: Војислав Милић, 
Александар Ранковић

План генералне регулације за 
изградњу објеката и водова система 
даљинског грејања у Београду, целина 
Б3

План детаљне регулације за изградњу 
водовода прве висинске зоне ∅700 
mm од постојећег водовода ∅700 mm 
на Дорћолу до постојећег водовода 
∅700 mm на Зеленом венцу, градске 
општине Стари град и Савски венац

13

14
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„Службени лист града Београда“ бр. 45/16

Одговорни урбанисти: Војислав Милић, 
Биљана Костић

„Службени лист града Београда“ бр. 46/16

Одговорни урбаниста: Гордана Лучић

План детаљне регулације фекалног 
колектора од Раковица села (Булевар 
ослобођења) до постојећег колектора 
у реснику и регулације Раковичког и 
Милошевог потока, градске општине 
Вождовац и Раковица

План детаљне регулације за подручје 
између улица: Гоце Делчева, Палмира 
Тољатија, Џона Кенедија и Булевара 
Николе Тесле – део блока 9а, градске 
општине Нови Београд и Земун

15

16
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„Службени лист града Београда“ бр. 46/16

Одговорни урбанисти: Зоран Мишић, 
Дијана Филиповић

„Службени лист града Београда“ бр. 46/16

Одговорни урбанисти: Миша Јовић, 
Весна Вокши, Бојан Обрадовић 

План детаљне регулације за изградњу 
гасовода од главне мерно-регулационе 
станице (ГМРС) „Падинска скела“ до 
подручја ППППН „Београд на води“, 
градске општине Палилула и Стари 
град

План детаљне регулације за изградњу 
електроенергетског вода 110 kV од 
постојеће ТС 110/35 kV „Топлана-Нови 
Београд“ до подручја ППППН „Београд 
на води“ - градске општине Нови 
Београд и Савски венац

17

18
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„Службени лист града Београда“ бр. 47/16

Одговорни урбанисти: Александар 
Ранковић, Маја Јоковић Поткоњак

План детаљне регулације за примарне 
објекте болечког канализационог 
система, општина Гроцка, Вождовац и 
Звездара

19
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„Службени лист града Београда“ бр. 47/16

Одговорни урбанисти: Зорица Ромић 
Алавантић, Олга Стојковић

„Службени лист града Београда“ бр. 56/16

Одговорни урбанисти: Мила 
Миловановић, Иван Лалић

План детаљне регулације 
макрограђевинског блока „Б“  
Миријево

План детаљне регулације за блок 
између улица: Кнез Данилове, Станоја 
Главаша, Далматинске и Старине 
Новака, градска општина Палилула

20

21
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„Службени лист града Београда“ бр. 57/16

Одговорни урбанисти: Гордана Бура, 
Олга Стојковић

„Службени лист града Београда“ бр. 58/16

Одговорни урбанисти: Јелена Јовић, 
Зорица Ромић Алавантић

План детаљне регулације комплекса 
бензинских станица са пратећим 
садржајима на оријентационој 
стационажи км 557+634 до км 560+212 
инфраструктурног коридора аутопута 
Е-70 граница Хрватске-Београд 
(Добановци)

План детаљне регулације ширег 
подручја уз улицу  Војводе Степе, 
општина Вождовац

22

23
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„Службени лист града Београда“ бр. 65/16

Одговорни урбанисти: Љиљана Белош, 
Драгица Лилић

„Службени лист града Београда“ бр. 71/16

Одговорни урбанисти: Весна Исајловић, 
Весна Мартиновић

План детаљне регулације „Ада 
Циганлија“, градска општина Чукарица

План детаљне регулације насеља 
Батајница, градска општина Земун

24

25
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„Службени лист града Београда“ бр. 74/16

Одговорни урбанисти: мр Драгана 
Минић Шинжар, мр Сузана Бранковић

План детаљне регулације подручја 
Јајинци, просторна целина А1, градска 
општина Вождовац 26



81

|  инфо

„Службени лист града Београда“ бр. 80/16

Одговорни урбанисти: Бранка Милић, 
Гордана Лучић, Маја Јоковић Поткоњак

„Службени лист града Београда“ бр. 86/16

Одговорни урбанисти: 
Драгослав Павловић, мр Борка Протић

План детаљне регулације насеља 
Алтина 2, градска општина Земун

Измена и допуна просторног плана 
градске општине Обреновац

27

28
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„Службени лист града Београда“ бр. 87/16

Одговорни урбанисти: мр Драгана 
Минић Шинжар, мр Сузана Бранковић

План детаљне регулације подручја 
Јајинци, просторна целина А2, градска 
општина Вождовац 29
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„Службени лист града Београда“ бр. 88/16

Одговорни урбанисти: Вера Михаљевић, 
Катарина Лакић-Чавић, Радмила 
Грубишић

Програм и Концепт Плана: Јелена Јовић, 
Весна Теофиловић

План детаљне регулације просторно 
културно историјске целине Топчидер 
- II фаза, целина 3, градске општине 
Савски венац, Чукарица и Раковица

30
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„Службени лист града Београда“ бр. 89/16

Одговорни урбанисти: Јасминка Ђукић, 
Биљана Костић

„Службени лист града Београда“ бр. 90/16

Одговорни урбанисти: Весна Исајловић, 
Весна Мартиновић 

План детаљне регулације комплекса 
станице за снабдевање горивом у 
Банатској улици, градска општина 
Земун

План детаљне регулације насеља 
Крњача, градска општина Палилула

31

32
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„Службени лист града Београда“ бр. 97/16

Одговорни урбанисти: мр Сузана 
Бранковић, мр Драгана Минић 
Шинжар

„Службени лист града Београда“ бр. 98/16

Одговорни урбанисти: Весна 
Теофиловић, Јелена Јовић

План детаљне регулације подручја 
Јајинци, целина Г, општина Вождовац

План детаљне регулације просторно 
културно-историјске целине Топчидер 
– фаза II, целина 1, градске општине 
Чукарица и Савски венац

33

34
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„Службени лист града Београда“ бр. 99/16

Одговорни урбанисти: Марина Божић, 
Мирјана Барањин

„Службени лист града Београда“ бр. 114/16

Одговорни урбанисти: Радмила 
Грубишић, Стеван Томић

План детаљне регулације за подручје 
између улица: Пилота Михаила 
Петровића, Видиковачки венац и 
Ибарске магистрале, градска општина 
Раковица

Измена и допуна плана детаљне 
регулације дела Врачарског платоа 
за део блока између улица: Боре 
Станковића, Катанићеве, Макензијеве 
и Борислава Пекића, градска општина 
Врачар

35

36
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„Службени лист града Београда“ бр. 115/16

Одговорни урбанисти: Марија 
Миловановић, Иван Лалић

„Службени лист града Београда“ бр. 116/16

Одговорни урбанисти: Зоран Мишић, 
Иван Милетић

План детаљне регулације за блок 
између улица: Цара Душана, Филипа 
Вишњића, Задужбинске, Мостарске и 
Шумадијске, градска општина Земун

План детаљне регулације за изградњу 
гасовода од постојећег магистралног 
гасовода МГ-05 до подручја ППППН 
„Београд на води“, градске општине 
Земун, Нови Београд и Савски венац  

37

38



88

инфо  |  

„Службени лист града Београда“ бр. 
127/16

Одговорни урбаниста: мр Сузана 
Бранковић

План детаљне регулације за део 
подручја Вишњице - Вишњички венац, 
градска општина Палилула 39
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„Службени лист града Београда“ бр. 
128/16

Одговорни урбанисти: мр Сузана 
Бранковић, мр Драгана Минић 
Шинжар

План детаљне регулације подручја 
Јајинци, просторна целина В, градска 
општина Вождовац 40
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„Службени лист града Београда“ бр. 
128/16

Одговорни урбанисти: мр Драгана 
Минић Шинжар, мр Сузана Бранковић

План детаљне регулације подручја 
Јајинци, просторна целина Б, градска 
општина Вождовац 41
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„Службени лист града Београда“ бр. 129/16

Одговорни урбанисти: Мила 
Миловановић, Јелена Ђерић

План детаљне регулације подручја 
блокова 25 и 26 у Новом Београду, 
градска општина Нови Београд 42
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„Службени лист града Београда“ бр. 
129/16

Одговорни урбанисти: мр Сузана 
Бранковић, мр Драгана Минић 
Шинжар

План детаљне регулације подручја 
Јајинци, просторна целина Д, градска 
општина Вождовац 43
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„Службени лист града Београда“ бр. 130/16

Одговорни урбанисти: Весна 
Радовановић, мр Лидија Јовановић 
Ненадовић

План је усвојен на Скупштини града 
Београда 29. децембра 2016. године

Одговорни урбанисти: Дарија Бањанин, 
Весна Исајловић

План детаљне регулације за потез 
дуж улица: Земунска - Тошин бунар 
на Новом Београду, градска општина 
Нови Београд

План детаљне регулације насеља 
Савска и Језерска тераса, градска 
општина Чукарица 

44

45
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УСВОЈЕНЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ У 2016.ГОДИНИ ЗА СЛЕДЕЋЕ ПЛАНОВЕ ИЗРАЂЕНЕ У 
УРБАНИСТИЧКОМ ЗАВОДУ БЕОГРАДА:

1. План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду - Б1 
2. План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду - Б3 
3. План генералне регулације грађевинског подручја насеља Рипањ
4. План детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110 кV од ТОПЛАНЕ до ППППН “Београд на 

води”
5. План детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110 кV од планиране ТС 110/10 кV 

„Аутокоманда“ до подручја ППППН „Београд на води“
6. ГУП Београда
7. План детаљне регулације за изградњу водовода прве висинске зоне Ø700 mm од постојећег водовода Ø 700 

mm на Дорћолу до постојећег водовода Ø 700 mm на Зеленом венцу, градске општине Стари град и Савски 
венац

8. План детаљне регулације спољне магистралне тангенте (СМТ) – II фаза, од приступног пута ка комплексу 
трафо станице “Београд 20” до аутопута и везе са Новом мокролушком улицом (петља “Ласта”) 

9. План детаљне регулације за примарне објекте Болечког канализационог система градске општине 
Вождовац, Звездара и Гроцка

10. План детаљне регулације насеља Бањица (комплекс између улица: Црнотравске, Булевара ЈА, Беранске, 
Борске и Каљавог потока – ГО Вождовац и ГО Раковица) – 2. фаза 

11. План детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке станице у блоку 42 на Новом Београду
12. План детаљне регулације за изградњу гасовода од главне мерно-регулационе станице (ГМРС) “Падинска 

скела“ до подручја ППППН „Bеоград на води”, градске општине Палилула и Стари град
13. План детаљне регулације фекалног колектора од Раковица села (Булевар ослобођења) до постојећег 

колектора у Реснику и регулације Раковичког и Милошевог потока
14. План детаљне регулације насеља Батајница
15. План детаљне регулације Ада Циганлија
16. План детаљне регулације подручја Јајинци - целина А1
17. План детаљне регулације за изградњу фекалног колектора од Хитне помоћи до улице Венизелосове, Градске 

општине Савски венац, Врачар, Палилула и Стари град 
18. План детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на оријентационој 

стационажи km 557+634 до km 560+212 инфраструктурног коридора аутопута Е-70 граница Хрватске-
Београд (Добановци)

19. План детаљне регулације  насеља Крњача
20. Измене и допуне Просторног плана градске општине Обреновац за потребе проширења постојеће депоније 

пепела на локацији ТЕ “Никола Тесла”
21. План детаљне регулације подручја Јајинци - целина Г
22. План   детаљне  регулације просторно културно историјске целине Tопчидер - фаза II, целина 1 - градскa 

општинa Чукарица
23. Плана детаљне регулације за изградњу гасовода од постојећег магистралног гасовода МГ-05 до подручја 

ППППН„Београд на води“, градске општине Земун, Нови Београд и Савски венац
24. План детаљне регулације подручја Јајинци - целина А2
25. План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Банатској улици
26. План детаљне регулације просторно културно историјске целине Топчидер - II фаза, целина 3, градске 

општине Савски венац, Чукарица и Раковица
27. План детаљне регулације насеља Савска и Језерска тераса, градска општина Чукарица 
28. План детаљне регулације подручја блокова 25 и 26 у Новом Београду, градска општина Нови Београд
29. План детаљне регулације подручја Јајинци, просторна целина Б, градска општина Вождовац
30. План детаљне регулације подручја Јајинци, просторна целина В, градска општина Вождовац
31. План детаљне регулације подручја Јајинци, просторна целина Д, градска општина Вождовац

Руководиоци стратешких процена: Александра Везмар, Тања Поткоњак, Олгица Гвоздић, мр Јелена Маринковић
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