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1912. године, пре тачно једног века, Београд 
је добио свој први проевропски План Вароши 
Београда. Урадио га је француски архитекта 
Албан Шамбон по узору на европске престонице, 
еклектички, у славу прошлости, класичних модела 
градова и градитељског наслеђа. Храбра решења у 
овом Плану инспирација су генерацијама урбаниста 
а на појединим, за Град значајним идејама се и 
данас ради, са истим мотивима али другачијом 
динамиком, техникама и рукописом. 

Сличне идеје разрађује данас Урбанистички завод 
Београда: отварање града према Сави, утврђивање 
градских оса, историјских, пешачких проспеката 
до Београдске тврђаве, очување осе центра Новог 
Београда, одржавање и промоцију природног 
језгра, уређење обала, обележавање значајних 
места и јачање идентитета Града изградњом 
његових симбола.

У времену сталне транзиције и ишчекивању да 
постане равноправна европска престоница Завод за 
Београд ради на два паралелна колосека. Као једно 
од јавних предузећа прати градску управу у санацији 
неплански изграђених насеља, реконструкцији 
и изградњи капиталне инфраструктуре и 
саобраћајница, припреми нових локација за школе 
и обданишта, припреми изградње социјалних и 
непрофитних станова. Ради такође ревизију свих 
важећих планова и израду нових просторних и 
урбанистичких планова за ужу територију Града и 
седам рубних општина.





Са друге стране Завод се бави стратешким 
истраживањима: стратегијом просторног 
развоја укупне територије Града и појединих 
градских функција, специјалистичким студијама 
и специфичним урбанистичким плановима и 
пројектима. Век после Шамбона ради се према 
новим правилима и нови проевропски Генерални 
урбанистички план и за њим План генералне 
регулације читавог грађевинског подручја. 

За овакве пројекте неопходно је да Завод стално 
одржава знања, упоређује искуства и сарађује 
са урбанистичким кућама других европских и 
светских градова, домаћим и страним стручним 
асоцијацијама и универзитетима. 

Једно не може без другог: планови и пројекти раде 
се за период који је испред нас. Антиципација 
будућности не би била успешна без разумевања 
историјских процеса али и савремених знања у 
области планирања и управљања градовима, без 
познавања трендова у архитектури и урбанизму и 
провере идеја са колегама из сличних али и много 
напреднијих средина. Санација и легализација 
неопходни су процеси и последица времена које 
је за нама али је прави изазов у таквим условима 
планирање за овај век: брзих промена, без граница, 
са новим технологијама и сазнањима, са новим 
приоритетима, глобалним опредељењима и 
инвестицијама. 

За све задатке и за наше динамично време 
неоходни су искуство, вештина, знање, радозналост, 
комуникације и, као код Шамбона, храброст да се 
бране смеле идеје за бољи и лепши Београд!  

Директор
Жаклина Глигоријевић



СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ГРАДА БЕОГРАДА
Циљеви, концепција и стратешки приоритети 
одрживог развоја 

Стратегија развоја града Београда је заједнички 
документ Града и његових грађана, у складу са 
којим ће планирати, уређивати и развијати своју 
будућност, и на оснoву кога ће успоставити систем 
одговорности за реализацију приоритета до 
2016. године. Она је основ и усмерење за друге, 
дугорочне и конкретне планове, програме и 
пројекте Града.  



РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН АП ГРАДА 
БЕОГРАДА

Основна визија развоја Београда је позиционирање  
Града на ниво метрополитенских градова и 
престоница у региону, у складу са принципима 
одрживог развоја, конкурентности, приступачности 
и јачања идентитета. Планом се дефинишу 
просторна решења, смернице, политике и услови 
заштите, уређења и развоја територије АП Београда, 
основних ресурса и вредности простора,
у складу са регионалним окружењем.



ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН БЕОГРАДА 

Генералним урбанистичким планом Београда 
утврђују се основна стратешка опредељења 
просторног развоја ужег градског подручја. Кроз овај 
документ утврђују се урбанистичке зоне, границе 
грађевинског подручја и дефинишу претежне 
намене површина. Овим Планом се наставља и 
усмерава развој централног Београда започет 
усвајањем Генералног урбанистичког плана из 1972, 
изменама 1985, Генералног плана усвојеног 2003, а 
измењеног 2005. и 2009. године.
Генерални урбанистички план Београда је 
стратешки план који представља основ за израду 
планова генералне регулације и других, посебних 
инструмената спровођења.



ПГР ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ - ГРАД БЕОГРАД

20 просторних целина града Београда утврђених 
Генералним планом, обрађује се кроз План 
Генералне регулације у три фазе, кроз 10 
појединачних планова.
Циљ израде ових планова за грађевинско 
подручје је целовита и детаљнија 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 његов даљи развој. 
План је синтеза урбанистичких решења, могућности 
изградње и уређења за укупно грађевинско 
подручје, проистекла из преиспитаних услова 
важећих урбанистичких планова, утврђивања и 
плана санације стања на неплански изграђеним 
деловима и утврђивањa услова за неизграђенe 
деловe територије Града.   
Велики део плански проверених простора моћи ће 
се спроводити директно из овог Плана.



ППППН ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА
АВАЛА - КОСМАЈ 
 
Просторни план подручја посебне намене предела 
изузетних одлика Авала-Космај обухвата подручје  
изузетних карактеристика, са елементима културне 
и природне вредности, данас у неуређеном стању и 
без јасно профилисаног идентитета. 
Општи циљ Плана је заштита, очување, развој 
и уређење подручја изузетних одлика Авале и 
Космаја на начин да се обезбеди развој туризма, 
уз постизање рационалне организације и уређења 
простора, усклађене према основној функцији 
заштите и уређења природних и културно 
историјских вредности, уређеног предела као и 
очуване здраве животне средине.



ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

ППО Лазаревац има за циљеве усаглашавање 
важећег плана са новим Законом, разраду и 
имплементацију решења дефинисаних документима 
вишег реда, контролу ширења грађевинског 
земљишта, дефинисање услова за директну 
примену правила Плана, усаглашавање стратешке 
потребе Републике Србије за експлоатацијом 
лигнита са активностима од локалног интереса 
и валоризацију улоге општине Лазаревац у 
просторном развоју региона Београда. 



ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 

ППО Барајево израђен је на премиси да општина 
има значајну улогу у полицентричном развоју 
региона Београда, као један од центара јужне 
осовине (Обреновац, Лазаревац, Барајево, 
Младеновац). Општина је планирана као 
приступачна и конкурентна, атрактивна за 
инвестирање у пољопривреду и МСП, са 
идентитетом заснованим на туристичко-
рекреативним и природним вредностима. 



ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
МЛАДЕНОВАЦ

Оснoвни плaнски дoкумeнт зa усмeрaвaњe и 
упрaвљaњe дугoрoчним oдрживим рaзвojeм 
лoкaлнe зajeдницe нуди визију просторног развоја 
у којој је општина Младеновац просторно и 
функционално позиционирана и афирмисана међу 
општинама региона Београда, што ће постићи 
валоризовањем геостратешког положаја, природних 
и туристичких потенцијала и повезивањем са 
ширим окружењем, са посебним акцентом 
ка развијању туризма (бањског, здравственог, 
излетничког, културно-манифестационог, ловног) и 
пољопривреде. 



ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА 

ППО дела општине Гроцка даје развојни и плански 
основ за коришћење, уређење и заштиту простора 
у складу са принципима одрживости, у свему 
према одредницама и смерницама европских и 
националних докумената и стратегија. Дугорочна 
визија развоја општине је да буде просторно - 
функционално позиционирана општина, на бази 
валоризације сопственог геостратешког положаја 
у макрорегиону Београда и ширем окружењу. С 
тим у вези, општи  развојни циљ је усклађивање 
развоја општине на основу сопствених потенцијала 
и пољопривредног, саобраћајног и културног 
умрежавања у макрорегион Београда, уз очување и 
унапређење економских, еколошких и 
социјалних вредности.



ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

Дугорочна визија просторног развоја градске 
општине Сопот је да постане секундарни центар 
Београдског региона на бази искоришћења 
потенцијала природних, туристичких и привредних 
вредности, уз очување и унапређење квалитета 
животне средине.
Развој малих и средњих предузећа, шумско 
богатство, очувана природа и викенд зоне су 
активности и области које ће ова општина у 
будућности промовисати и развијати.  



ПРОСТОРНИ ПЛАН ЗА ДЕО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
СУРЧИН 

Просторни план има за циљ контролу ширења 
грађевинског земљишта, дефинисање стратешког 
оквира за валоризацију положаја и улоге општине 
у просторном развоју региона Београда и 
дефинисање правила изгрaдње и уређења тако да 
се могу директно примењивати.
Планом су разрађена начела просторног уређења, 
утврђени циљеви просторног развоја, организација, 
заштита и коришћење простора, као и други 
елементи значајни за просторни развој општине 
Сурчин.



ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

Oпштина Обреновац прерастa у регионални 
развојни центар јужног субурбаног појаса 
административног подручја Града. Она има 
препознатљиву улогу у развоју Београда по основу 
својих енергетско-индустријских потенцијала, 
географског и саобраћајног положаја, мреже 
насеља и центара, вода, земљишта, туристичких 
потенцијала, мреже социјалних, образовних, 
културних, спортских и других институција и 
организација. 
Подручје општине Обреновац огледа се у 
најгушћој мрежи електроенергетских објеката и 
инфраструктуре у Републици Србији. 



СТУДИЈА ЈАВНИХ ПРОСТОРА БЕОГРАДА I ФАЗА – 
АНАЛИЗА ЈАВНИХ ПРОСТОРА СТАРОГ ГРАДА 

Један од циљева Студије је допринос враћању 
јавног простора међу приоритете градске управе, 
као симбола урбаног демократског друштва, кроз 
стратешке и урбанистичке планове и пројекте од 
значаја за град Београд.
У Студији је урађена анализа одабраних примера 
из света, историјског развоја јавних простора 
у Београду, морфолошких и типолошких 
карактеристика, поређење система јавних простора 
са системом зелених површина и саобраћајним 
системом, анализа туристичких потенцијала и 
евиденција постојећих јавних простора у важећим 
плановима. Студија је урађена као усмерење за 
будућу регулацију и третман јавних простора у 
урбанистичким плановима Београда.



СТУДИЈА ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА 

У Студији се анализирају локације са верским 
садржајима, сагледавају потребе становника, дају 
препоруке за величину, садржаје и организацију 
нових локација и дефинишу механизми за примену 
параметара и дистрибуције локација за верске 
објекте у плановима.



СТУДИЈА ВИСОКИХ ОБЈЕКАТА

Студија је урађена из потребе за унапређењем 
правила висинске регулације и зона могуће 
изградње високих објеката у Београду.
Анализиране су зоне и локације до данас 
изграђених високих објеката и њихов утицај на 
урбано окружење, приказана искуства европских 
градова и политике других градова везаних за 
ову тему. Утврђене су зоне могуће, изузетне и 
забрањене изградње високих објеката, као и 
критеријуми, услови и процедуре за одлучивање у 
појединачним случајевима и локацијама.



СТУДИЈА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА 

Студија социјалног становања део је Стратегије 
просторног развоја Републике Србије 2009–2013–
2020.  
Анализирани су правни, социолошки, економски, 
урбанистички, просторни и регионални аспекти 
социјалног становања и приказана досадашња 
искуства у Србији као и модели социјалног 
становања у више европских земаља. На основу 
тога дефинисани су појам и циљеви, циљне 
групе корисника, основни и оперативни циљеви 
социјалног становања у Србији.



СТУДИЈА ЛЕСНОГ ОДСЕКА

Земунско-бежанијски лесни одсек припада 
групи евидентираних природних вредности на 
територији ГП Београда. Студија стања, вредновања, 
заштите и уређења лесног одсека израђена је као 
аргументација за покретање поступка стављања 
овог подручја под заштиту као споменика природе.  
Студија је основ за доношење одлука о начину 
коришћења простора, кроз планска и друга 
документа, као и дефинисање просторних целина, 
намена и садржаја компатибилних са условима 
заштите.



ПРОЈЕКАТ „ЧАПЉА” 

Циљ пројекта „Чапља” је oдржање и активирање 
дубоког природног залеђа речног форланда на левој 
обали Дунава код београдског Ушћа, површине 
око 850 ha. Активности и површине посвећене су 
води, парковима, рекреацији, туризму и одржању 
еколошких система. Планираним зеленим 
масивом и системом канала заокружује се водено 
и парковско језгро Београда. Пројекат „Чапља” - 
Парк реке Дунав на новој ади у Београду, рађен је 
у сарадњи тимова из Фиренце и Београда, 2007. 
године.



СТУДИЈА БЕОГРАДСКОГ ПРИОБАЉА – I ФАЗА 

Прва фаза Студије обухвата укупну акваторију и 
део територије Београда уз обале Саве и Дунава 
у границама ГП Београда 2021, површине око 
16950 ha. На основу условљености и ограничења са 
различитих аспеката дефинисани су појам, обухват 
приобаља, анализирано постојеће стање простора и 
стање планске документације, сагледане вредности, 
потенцијали и конфликти у простору и сугерисани 
могући модели интервенција у циљу унапређења 
квалитета простора и интегрисања приобаља у 
градско ткиво. 



СТУДИЈА БЕОГРАДСКОГ ПРИОБАЉА – II ФАЗА 
ПРИРОДНО ЈЕЗГРО БЕОГРАДА

Стратегијом развоја града Београда Природно језгро 
је заједно са Београдском тврђавом промовисано 
у основни елемент европског идентитета Града 
који треба истражити, утврдити, унапредити и 
промовисати.
У Студији се анализирају и истражују могући 
сценарији будућег уређења и развоја подручја и 
истражује просторни потенцијал за нове активности, 
инвестиције и уређење простора и садржаја у том 
драматичном и занимљивом амбијенту.



ПГР МРЕЖЕ ПИЈАЦА 

Концепт Плана подразумева савремени 
модел развоја мреже пијаца који се заснива 
на интензивном вишенаменском коришћењу 
централних градских локација. 
Мрежа пијаца обухвата велетржницу као централни 
елемeнт система снабдевања Града и 33 зелене 
пијаце у јавном сектору. Четири централне градске 
локације - Бајлонијева, Каленићева, Палилулска 
и Земунска пијаца, планиране су као нови 
вишенаменски градски тргови и простори у које се 
поред намене покретне зелене пијаце уводе и нови 
садржаји из области социокултуре, 
забаве, едукације. 



ПГР МРЕЖЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА 

Циљеви израде Плана су анализа мреже постојећих 
школских објеката, утврђивање критеријума, услова 
и потреба за даљим развојем мреже до 2021. 
године, преиспитивање планских решења важећих 
детаљних планова кроз анализу и оцену капацитета, 
норматива, спроводљивости и реалности 
планских решења, утврђивање типологије, као и 
дефинисање општих и посебних услова за уређење, 
реконструкцију и изградњу постојећих и планираних 
школских објеката и комплекса.



ПГР МРЕЖЕ ВАТРОГАСНИХ СТАНИЦА 

Планом генералне регулације ватрогасне станице 
дефинишу се као специјализовани јавни објекти и 
површине у функцији заштите људи и материјалних 
добара од пожара, експлозија, опасних материја 
и других акцидентних ситуација. Поред провере 
постојећих локација и станица Планом се предвиђа 
21 локација за реализацију нових ватрогасних 
станица. 



ПГР СИСТЕМА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА БЕОГРАДА 

План генералне регулације је последња фаза 
Пројекта „Зелена регулатива Београда“ и 
представља садржајан, сложен и значајан корак у 
управљању зеленим површинама.
Концепт планског решења формиран је кроз три 
нивоа, где је очување и унапређење постојећих 
зелених површина императив, а планирање нових 
зелених површина достизање задатих европских 
стандарда. У контексту одрживог развоја Београда, 
планско решење утемељено је на принципима 
повезивања зелених површина, постизања 
мултифукционалности и приступачности, очувању 
карактера предела и унапређењу биодиверзитета.



КАТЕГОРИЗАЦИЈА БЕОГРАДА КАО ТУРИСТИЧКОГ 
МЕСТА 

Београд је Град са богатом туристичком понудом 
природних, културно историјских, спортских и 
забавних садржаја. На иницијативу Секретаријата 
за привреду Урбанистички завод истражио је 
туристичке потенцијале Београда у Елаборату 
„Категоризација Београда као туристичког места“, 
који је био основ Министарству економије и 
регионалног развоја за доношење Одлуке о 
проглашењу Београда за туристичко место прве 
категорије.



ИНФОРМАЦИОНА ОСНОВА ЗА КОРИДОР ДРУГЕ 
ЛИНИЈЕ БЕОГРАДСКОГ МЕТРОА 
(од гробља Орловачa до насеља Миријево)

На основу расположиве статистичке 
документационе основе и до сада урађених 
урбанистичко - планских решења у коридору 
друге линије Београдског метроа, презентирана је 
атрактивност подручја као и трендови и динамика 
будућег развоја.
На основу информација о социо-економским 
трендовима развоја дуж коридора линија 
Београдског метроа приступиће се концептуалним 
решењима трасе као и изради одговарајуће 
техничке и планске документације.



ПГР МРЕЖЕ ЈАВНИХ ГАРАЖА 

Планом је анализирано више од 70 локација за 
изградњу јавних гаража у границама ГП Београда 
2021. 
Након спроведеног вишекритеријумског 
вредновања плански је обрађена 51 нова и 
7 постојећих локација за реализацију јавних 
гаража. За сваку је приказан каталошки лист 
са информацијама о просторним и планским 
могућностима и ограничењима и дат предлог 
начина даљег спровођења.



ПГР МРЕЖЕ СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ

План приказује анализу више од 170 локација 
постојећих станица на теритoрији Генералног плана 
Београда 2021, дефинише плански развој мреже 
објеката станица за снабдевање горивом у Граду и 
поставља правила и критеријуме њихове изградње 
на новим локацијама.



ПГР ЛОГИСТИЧКИ ЦЕНТАР СА ИНТЕРМОДАЛНИМ 
ТЕРМИНАЛОМ

План даје елементе детаљне разраде за 
интермодални терминал и логистички центар 
„Батајница“. У комплексу ће се формирати 
интермодални терминал и робно-транспортни 
центар, капацитета 2-3 воза и 100 камиона дневно у 
првој фази, док се у будућности очекује повећање на 
8-10 возова односно 500 камиона.
Основни циљ интермодалног транспорта је 
оптимизација различитих видова транспорта у 
Граду, што треба да смањи трошкове, унапреди 
квалитет услуга и унапреди стање животне
средине. 



ПДР ЗА САОБРАЋАЈНИЦУ СЕВЕРНА ТАНГЕНТА ОД 
САОБРАЋАЈНИЦЕ Т6 ДО ПАНЧЕВАЧКОГ ПУТА

Изградња Северне тангенте, на правцу Срем – Банат, 
са новим мостом преко Дунава имаће значајан 
утицај на унапређење саобраћаја у Граду. Њена 
веза са саобраћајницом Т-6 на десној обали и 
Зрењанинским и Панчевачким путем на левој обали 
Дунава омогућава бољу сегрегацију саобраћаја 
на примарној уличној и путној мрежи Града и 
доприноси смањењу негативних утицаја теретног 
саобраћаја на животну средину у густо изграђеним 
градским подручјима.



ПДР УНУТРАШЊЕГ МАГИСТРАЛНОГ ПОЛУПРСТЕНА 
ОД САОБРАЋАЈНИЦЕ Т6 ДО ПАНЧЕВАЧКОГ МОСТА 
– ДЕОНИЦА ОД УЛИЦЕ ТОШИН БУНАР ДО ЧВОРА 
АУТОКОМАНДА

Унутрашњи магистрални полупрстен (УМП) 
представља једну од најзначајнијих планираних 
градских саобраћајница, којом треба да се растерети 
централно градско подручје од индивидуалног 
саобраћаја и смањи укупан обим саобраћаја на 
постојећим мостовима преко реке Саве.
Реализацијом ове саобраћајнице обезбедиле 
би се алтернативне могућности у повезивању 
појединих градских подручја, како са центром Града 
тако и међусобно. Значај овог потеза огледа се и 
у унапређењу траса јавног градског саобраћаја, 
нарочито новим мостом преко Аде, у чијем 
коридору је планиран и Београдски метро. 



ПДР СПОЉНЕ МАГИСТРАЛНЕ ТАНГЕНТЕ (СМТ)
– I ФАЗА ОД ПАНЧЕВАЧКОГ ПУТА ДО ПРИСТУПНОГ 
ПУТА ЗА ТРАФО СТАНИЦУ, СА МОСТОМ ПРЕКО 
ДУНАВА И ЛОКАЦИЈОМ ТРАФО-СТАНИЦЕ „БЕОГРАД 
20“

Спољна магистрална тангента (део Панчевачки пут – 
Нова Мокролушка) је тангенцијална саобраћајница 
која саобраћајне токове са североистока треба да 
усмери ка осталим правцима без проласка кроз 
централну градску зону. То је пре свега значајно 
за транзитни и теретни саобраћај, као и за његову 
равномернију дистрибуцију ка зонама највеће 
атракције.
Овај део саобраћајнице СМТ повезује три 
магистрална уводна правца у Град: Панчевачки пут, 
Булевар краља Александра (Смедеревски пут) и 
аутопут Е–75.
Израда Плана детаљне регулације, деонице од 
Панчевачког пута до трафо станице „Београд 20“ 
у Миријеву, са мостом преко Дунава, представља 
прву фазу у детаљном планском сагледавању ове 
значајне градске саобраћајнице.  



ПДР СЛАНАЧКОГ ПУТА СА ПРИПАДАЈУЋОМ 
ИНФРАСТРУКТУРОМ 

Предмет Плана је део саобраћајнице од улице 
Вишњичке до гробља Лешће и састоји се из више 
деоница. У постојећем стању, деонице имају 
различите геометријске карактеристике, што 
непосредно утиче на функционисање саобраћаја 
дуж посматраног правца.
Планом је извршена свеобухватна анализа 
овог потеза и дат предлог за реализацију новог 
саобраћајног решења.
Један од основних циљева израде Плана је детаљно 
планско сагледавање и планирање потребне 
инфраструктуре у гравитационој зони саобраћајнице 
Сланачки пут, чиме се обезбеђује основа за даље 
опремање овог подручја.



ПДР ДЕОНИЦЕ АУТОПУТА Е-75 БАТАЈНИЦА - 
ДОБАНОВЦИ И ДЕОНИЦЕ АУТОПУТА Е-70
СА ЛОКАЦИЈОМ НАПЛАТНЕ РАМПЕ И ПЕТЉЕ ЗА 
АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА“ У ЗЕМУНУ И СУРЧИНУ - 
ФАЗА I, СЕКТОРИ 1 И 2

Планирана деоница аутопута Е-75 Батајница-
Добановци представља саобраћајни потез који спаја 
европске путеве Е-70 (аутопут Београд-Загреб) и Е-75 
(аутопут Београд-Нови Сад). 
Ова деоница аутопута Е-75, од Батајнице до 
Добановаца, представља део прстенасте 
саобраћајнице коју чини обилазни аутопут од 
Батајнице преко Добановаца, Остружнице, 
Железника и Белог потока до Бубањ потока, са 
коридором преко Винче и новим мостом на Дунаву 
за везу са међународним путем Е-70 преко Панчева 
и Вршца за Румунију.
Планом су дефинисани услови за функционално 
повезивање реализованих деоница у јединствену 
целину, изградњом недостајућих и 
реконструкцијом неодговарајућих деоница. 



ПДР ДЕОНИЦЕ АУТОПУТА Е-75 БАТАЈНИЦА - 
ДОБАНОВЦИ (СЕКТОР 1)

Деоница аутопута Е-75 Батајница-Добановци 
(Сектори 1 и 2) је саобраћајница којом се повезују 
изграђене деонице аутопутева Загреб - Београд и 
Нови Сад - Београд и део је планиране аутопутске 
обилазнице око Београда. 
Циљ доношења Плана (Сектор 1) је усклађивање 
планског решења са новим Идејним пројектом 
чвора „Батајница“ у складу са Уредбом Владе 
Републике Србије из 2009. године којом се 
саобраћајни токови стављају ван система наплате 
путарине, као и остварења значајних уштеда 
смањивањем саобраћајних површина на објектима 
и на трупу пута.
Новопројектовано решење омогућава денивелисано 
укрштање укрсних праваца аутопута Е-75, М-22 и 
М-22.1 (обилазнице око Батајнице).



ПГР ТОПЛИФИКАЦИЈЕ БЕОГРАДА 

Кроз ПГР за изградњу система даљинског грејања 
дефинише се конзистентан систем правила и 
планских пропозиција изградње система даљинског 
грејања који би на оптималан начин могао да не 
само обезбеди прикључивање на систем сваког 
новог потрошача већ и да буде подстицај
укупном развоју Београда.



ПГР ГАСИФИКАЦИЈЕ БЕОГРАДА 

Оперативна реализација развојних опредељења 
у области коришћења природног гаса и даља 
изградња елемената система претпоставља низ 
активности на прибављању планске и техничке 
документације. 
План генералне регулације за изградњу гасне мреже 
и објеката представља конкретан плански документ 
са дефинисаним елементима гасоводне мреже 
и постројења на основу ког се за сваку деоницу 
гасовода и локацију гасне станице може издати 
локацијска дозвола.



ПГР ЗА ИЗГРАДЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ МРЕЖЕ 
И ОБЈЕКАТА НАПОНСКОГ НИВОА 10/35/110 kV У 
БЕОГРАДУ

Даљи развој електроенергетске мрежа и објеката 
напонског нивоа 10/35/110 kV у Београду и 
пласмана електричне енергије постојећим и новим 
потрошачима заснива се на расположивости 
капацитета изграђених делова система, њиховој 
техничкој и безбедносној спремности да прихвате 
нове потрошаче, као и реалној конкурентности 
електричне енергије на енергетском тржишту. 
Планом је омогућено директно спровођење 
за сваку деоницу електроенергетске мреже и 
локацију трафо станице.



ПДР ЗА ИНФИЛТРАЦИОНО ИЗВОРИШТЕ НА ЛЕВОЈ 
ОБАЛИ РЕКЕ САВЕ - ЛОКАЦИЈА „ЗИДИНЕ“

Потребне количине воде неопходне за даље 
водоснабдевање града Београда обезбедиће 
се коришћењем система за инфилтрацију на 
локалитету „Зидине“ на левој обали реке Саве. 
Ово извориште, које ће представљати капацитативну 
допуну постојећег система прераде подземне 
воде, треба да буде у комплементарној вези са 
планираним извориштем на левој обали Дунава, 
како би се у будућности у потпуности одговорило 
на захтеве Београда за повећаним количинама 
воде и обезбедила сигурност и рационалност 
водоснабдевања.



ПДР САНАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 
ПОСТОЈЕЋЕГ ИЗВОРИШТА „СИБНИЦА“
СА ПОСТРОЈЕЊЕМ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ И ДОВОДНИМ 
ЦЕВОВОДИМА

Извориште подземних вода „Сибница“ је већ више 
од 40 година главни ресурс за снабдевање водом 
Панчева, што захтева не само заштиту расположивих 
резерви, већ и наставак рационалног коришћења 
истих у будућности. Остварење овог настојања 
условљено је детаљном регулацијом и планским 
дефинисањем, што овај План омогућава.



ПДР ВРАЧАРСКИ ПЛАТО

Просторни концепт развоја подручја Врачарског 
платоа заснован је на уочавању карактеристика 
сваког од појединих блокова и покушају да се на 
природан и логичан начин усмери и омогући њихов 
даљи развој. Усвојен је принцип умереног развоја, 
без радикалних интервенција, како у грађеној 
структури, тако и у саобраћајним решењима. 
Инсистира се на поступној промени, где је циљ 
ревитализација, обнова, реконструкција, 
очување и унапређење урбаног ткива.  



ПДР АДА ЦИГАНЛИЈА

Kомплекс Ада Циганлија и Ада Међица са 
делом Макишког поља јединствена је природно 
рекреативна оаза Београда. Простор обухваћен 
Планом је површине од око 1100 ha, има третман 
општег добра, доступног свима под једнаким 
условима. Овим Планом се утврђују урбанистичка 
правила заштите, уређења и изградње 
у комплексу.  



ПДР ЗА ПРОСТОРНО КУЛТУРНО–ИСТОРИЈСКУ 
ЦЕЛИНУ ТОПЧИДЕР 

Просторна културно-историјска целина „Топчидер“  
једна је од највећих и најзначајнијих просторно 
културно-историјских целина у Београду и 
Републици Србији. Скупине историјских грађевина 
из различитих епоха, очувано просторно решење 
из XIX века, паркови са чесмама, фонтанама и 
јавним споменицима, очуване природне вредности, 
споменици индустријског и спортског развитка и 
бројни историјски догађаји, карактеришу богато 
наслеђе ове целине. 
План успостављања систем мера заштите 
аутентичности и идентитета како простора у 
целини, тако и појединачних комплекса и објеката 
и интегрише простор кроз увођење нових садржаја 
који ће својом специфичношћу и 
ексклузивношћу значајно учествовати 
у туристичкој понуди Београда. 



ПДР ПАРК ШУМЕ ЗВЕЗДАРА

Плански документ истиче, афирмише и плански 
чува основну, заштитну функцију Звездарске шуме и 
нуди унапређење животне средине и оптимизацију 
еколошких услова у Граду. Планом је предвиђено 
да туристичко-рекреативни, наставни и научно 
истраживачки садржаји у будућности потисну 
досадашње конфликтне садржаје. Укупна површина 
Плана је око 165 hа, а површина јавних зелених 
површина око 100 hа.



ПДР ЗА ПРОСТОРНУ ЦЕЛИНУ КОСАНЧИЂЕВ ВЕНАЦ 

Косанчићев венац, историјска урбана целина, 
проглашена је 1971. године за споменик културе, 
као подручје најстаријег компактног српског насеља 
у вароши Београда, као први развијени управни, 
културни, духовни и економски центар у обновљеној 
српској држави и као део савременог Београда са 
особеним амбијенталним и ликовним квалитетима. 
Целина је плански уређена 2006. године.
Циљ израде Плана био је да се доведу у равнотежу 
историјски, социјални, економски, културни аспекти, 
различити видови комуникације и савремене 
урбане активности. 



ПДР СТАРОГ ЈЕЗГРА ЗЕМУНА 

Старо језгро Земуна формирано крајем 18. века, 
окосница је друштвеног, привредног и културног 
развоја Града и представља јединствени урбани 
феномен. Проглашен је просторном, културно-
историјском целином од великог значаја за 
Републику Србију.
Планом се утврђује концепција уређења целине у 
циљу очувања и унапређења традиције, идентитета, 
културно-историјског и природног амбијента и 
јавних простора.



ПДР НАСЕЉА КРЊАЧА

Подручје обухвата пространу делом насељену 
територију Града на левој обали Дунава, 
површине око 700 ha. Овај простор је огроман 
развојни потенцијал Града коме је неопходна 
регулација и планско решење да би се спречио 
тренд индивидуалне, непланске градње, испод 
одговарајућег стандарда. Концепт решења 
омогућава оптималан развој комерцијалних, 
стамбених и спортско - рекреативних садржаја, уз 
потребне јавне површине и објекте друштвеног 
стандарда, зелене површине као и употпуњавање 
инфраструктурних система и техничко и технолошко 
унапређење постојећих елемената. Квалитету 
простора доприносе и рекреативне зоне у 
контактном подручју „Велико блато“ и „Чапља“.



ПДР НАСЕЉА БАТАЈНИЦА

Планом се регулишу уређење и изградња простора 
са циљем подизања стандарда и квалитета живота 
у насељу и афирмације његових просторних 
потенцијала. Планом се обезбеђују:
- наставак инфраструктурног опремања насеља, 
- остваривање бољих саобраћајних веза са околним  
насељима, као и центром општине Земун којој 
територијално, функционално и политички припада,
- остваривање услова за реализацију објеката и 
површина јавне намене и
- обезбеђење услова за изградњу привредних и 
комерцијалних објеката компатибилних
стамбеним.



ПДР ЗА НАСЕЉЕ МАЛИ МОКРИ ЛУГ 

Циљ израде Плана је стварање планског 
основа за разграничење јавног од осталог 
грађевинског земљишта, изградњу стамбених и 
пословних садржаја, дефинисање саобраћајне 
и инфраструктурне мреже и објеката. Површина 
територије је око 200 ha. Делимично је рађен као 
санациони план у погледу планирања и 
изградње саобраћајница и инфраструктуре. 



ПГР ЗА ДЕО ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА 
„ЈЕЛЕЗОВАЦ-СУНЧАНИ БРЕГ“

План обухвaта део територије општине Раковица 
површине око 220 ha. Повод израде Плана је да се 
простор, за који није постојала детаљнија планска 
разрада, плански регулише. 
Планирано је опремање подручја инфраструктурном 
и саобраћајном мрежом, као и јавним садржајима 
(школа, обданишта, пијаца, установа примарне 
медицинске заштите). Висок проценат зеленила 
обезбеђује становницима здраву животну средину и 
уједно пружа могућност развоја нових туристичких, 
едукативних и спортских садржаја. Са посебном 
пажњом разматрани су бесправно изграђени 
објекти у циљу максималног инкорпорирања у 
планско решење.



ПДР ПРЕГРЕВИЦА

Прегревица је топоним за насеље у Горњем Земуну 
на лесном одсеку Дунава. Планом је обухваћена 
територија од око 100 ha, са три територијалне 
целине - лесни плато, лесни одсек и приобаље 
и акваторија. Простор карактерише војвођанска 
типологија регулације улица са значајним 
дрворедима и зеленилом и одговарајућом 
типологијом објеката на лесном платоу.
Циљеви израде Плана су очување и унапређење 
постојећег карактера и амбијента насеља уз 
контролисану урбану обнову, умерено повећање 
капацитета, развој недостајућих централних 
функција, инфраструктурно опремање, очување, 
заштита и унапређење лесног одсека и формирање 
приобалног појаса са уређеном обалоутврдом и 
различитим наменама, као и међусобно 
повезивање обалног дела, лесног одсека и 
насеља на лесној заравни. 



ПДР ВОЈВОДЕ СТЕПЕ

Разлог израде Плана је измена ДУП-а потеза дуж 
Улице војводе Степе из 1991. године, на основу 
бројних иницијатива грађана и општине Вождовац. 
Циљ израде је преиспитивање изводљивости 
планиране регулације Улице војводе Степе и 
целокупног саобраћајног концепта у односу на у 
међувремену изведено стање према Генералном 
плану Београда 2021, измењен друштвено 
економски систем, правну регулативу и могућности 
Града да предложена решења реализује. 
Преиспитују се такође урбанистички параметри, тип 
изградње и капацитети у читавој зони Плана. 
Улица војводе Степе има изражен централни 
карактер шире зоне, тенденцију да се развије у већи 
трговачки центар, а повећањем густина 
становања планирано је и повећање 
јавних пратећих садржаја.



ПДР САВСКА И ЈЕЗЕРСКА ТЕРАСА 

На површини од око 550 ha планира се ново насеље 
капацитета за око 50000 становника. Подручје Плана 
подељено је на осам просторно-функционалних 
целина. Просторна повезаност са магистралним 
градским саобраћајницама, добра експозиција и 
нивелационе карактеристике предметног простора 
представљају значајан потенцијал за развијање 
планираних функционалних целина.
Планерски изазов на подручју био је прилагођавање 
планиране изградње природном окружењу, што овај 
План постиже адекватном саобраћајном матрицом, 
типом изградње и мотивима у простору (природним 
и створеним) којима формира идентитет места, 
како у Планом обухваћеној целини тако 
и у мањим зонама. 



ПДР СТАМБЕНОГ НАСЕЉА „ВИШЊИЧКО ПОЉЕ“ 

Стамбено насеље „Вишњичко поље“ планирано 
је као нови стамбени комплекс на неизграђеној 
падини испод гробља „Лешће“, за нових 21000 
становника. Плану је претходио јавни урбанистички 
конкурс а првонаграђено решење је знатно 
модификовано као последица нестабилног терена 
и различитих власничких трансформација. У оквиру 
комплекса планирају се и становању компатибилне 
намене (комерцијалне делатности, пословање, 
рекреативне и спортске површине, итд) као и 
пратећи јавни садржаји (објекат културе, основне 
школе, предшколске установе, здравствена станица, 
пијаца, итд). Површина обухваћеног простора 
износи око 94 ha.



ПДР НАСЕЉА ГРМОВАЦ У ЗЕМУНУ 

Насеље Грмовац налази се уз аутопут Београд-
Загреб. План обухвата насеље и приступни пут. 
Обухваћена површина износи око 300 ha. Насеље је 
планирано за око 16000 становника.
Циљеви израде Плана били су: 
- обезбеђивање основа за изградњу саобраћајне 
мреже и инфраструктурно опремање насеља као 
и легализацију изведених објеката, уз претходну 
урбанистичку проверу,
- стварање планских могућности за изградњу нових  
садржаја компатибилних становању,
- разграничење површина јавне намене од 
површина осталих намена и
- дефинисање правила уређења и грађења по 
којима ће се насеље даље развијати.



ПДР НАСЕЉА „АЛТИНА 2“ У ЗЕМУНУ 

Планом је обухваћен део територије КО Земун поље 
између магистралног пута М 22 – Београд Нови 
Сад и железничке пруге Београд – Шид. Површина 
територије је око 260 ha. Око 60% насеља изграђено 
је без планског основа, спонтаним ширењем 
насеља „Алтина“. Насеље је планирано за око 19000 
становника.
Планиране су јавне намене, јавне службе, објекти 
и комплекси, становање и стамбено ткиво, 
комерцијалне зоне и градски центри, 
као и верски објекти и њихови центри.



ПДР ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ АУТО-ПУТ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД, ЗЕМУН 
И СУРЧИН

Зона уз аутопут дуго је била изузетно атрактивна за 
изградњу и уређење привредних и комерцијалних 
делатности. Зона је делимично опремљена 
инфраструктурном и саобраћајном мрежом. 
Како се у подручју могу очекивати различити 
захтеви, делатности, различите технологије и 
врсте производње, за њен даљи развој и шире 
активирање било је неопходно тако планирати 
инфраструктурну, саобраћајну мрежу и услове за 
реализацију намена да се омогући фазна градња и 
задовоље различите будуће потребе.



ПДР ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ ГОРЊИ ЗЕМУН 

Територија привредне зоне Горњи Земун једна 
je од најзначајнијих привредних зона у Београду 
на уводном правцу са севера, изузетно добро 
саобраћајно повезана, са непосредном везом на 
планирани обилазни аутопут, површине око 228 ha 
(зона 3 - 125 ha, зона 4 - 103 ha).
Планом је формирана целовита привредна зона 
заокруживањем већ постојећих комплекса и 
формирањем нових производних, комерцијалних 
и складишних капацитета, уз опремање и 
изградњу неопходних саобраћајних површина и 
инфраструктурних мрежа и објеката како би се 
створили повољни услови за рад и истовремено 
обезбедили услови очувања животне средине.



ПДР ДЕЛА ПОДРУЧЈА АДЕ ХУЈЕ (ЗОНА А)

Изради Плана претходила је израда Просторно – 
програмског решења подручја Аде Хује – за подручје 
око 470 ha. Даља разрада територије утврђена је 
поделом на три зоне. Подручје зона А обухвата 
територију око 95 ha у оквиру које се планира:
- радикална трансформација подручја из претежно 
привредне намене у централне функције, тј. 
проширење постојеће централне зоне Града на 
простор у залеђу приобаља Дунава,
- просторна и функционална интеграција подручја 
у урбано ткиво изградњом нове саобраћајне и 
инфраструктурне мреже,
- развој интегрисаних намена градског центра и
- санирање, унапређење и заштита животне средине 
и стварање услова за постизање високог еколошког 
стандарда новог „градског приобаља“ према 
принципима одрживог развоја.



СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ

За планове који представљају будуће развојне 
пројекте Града Урбанистички завод израђује 
Стратешке процене утицаја на животну средину.
Раде се за просторне и урбанистичке планове, 
планове саобраћајних и инфраструктурних коридора 
и објеката, трансформације привредних комплекса, 
спортско рекреативне центре, заштићене 
просторно-културно историјске целине као и 
заштићена природна добра, у складу са 
позитивним прописима из области заштите
животне средине.  



ПЛАН ПОСТАВЉАЊА ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА – I ФАЗА 

Овај документ представља прву фазу Плана места 
за постављање пловила на делу обале и водног 
простора на територији града Београда. Обухвата 
централно подручје Града и дефинише зоне и 
правила за постављање угоститељских објеката на 
води, пристана, као и пловила за потребе марина, 
спортских клубова и манифестација. Зоне су 
дефинисане према степену условљености - (А) зоне 
у којима је могуће постављање пловила, (Б) зоне 
забране и (В) условне зоне забране.    



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗЕМУНСКИ КЕЈ 

Идејно решење и Урбанистички пројекат обухватају 
простор приобаља Старог језгра Земуна, у дужини 
око 1200 м, од локације Радецки до терена 
„Хидробаза“. 
Основни циљ пројекта је дефинисање услова 
за изградњу објеката за одбрану од високих 
вода Дунава на делу који припада Старом језгру 
Земуна, као и услова за уређење јавних површина 
саобраћајница, зеленила и шеталишта и изградњу 
ифраструктурних објeката и површина у овом 
урбанистички и културно-историјски 
значајном подручју.  



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ЛОКАЦИЈУ 
СТАНОВАЊА ЗАПАДНО ОД НАСЕЉА ДР ИВАН РИБАР 

Пројекат изградње стамбено-пословних објеката 
на локацији у улици др Ивана Рибара на Новом 
Београду, инвеститора Грађевинске дирекције 
Србије, испуњава услове за реализацију у складу са 
Законом о подстицању грађевинске индустрије РС у 
условима економске кризе. Грађевинска дирекција 
Србије је у циљу провере капацитета локације 
у сарадњи са Друштвом архитеката Београда 
реализовала јавни архитектонско-урбанистички 
конкурс за идејно решење комплекса. Урбанистички 
пројекат је само један од корака једног од учесника 
у процесу реализације овог новог стамбеног блока, 
а израдио га је Урбанистички завод у складу са 
првонаграђеним конкурсним решењем. 
Планирано је шест слободностојећих објеката
са укупно око 710 станова за око 2200
становника. 



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У НАСЕЉУ ВИШЊИЧКА БАЊА

Локација се налази на територији општине Палилула 
на простору југозападно од насеља Вишњичка бања.
Циљ израде пројекта је одређивање урбанистичко 
архитектонских услова за изградњу објекта 
за основну школу и услова за прикључење на 
комуналну инфраструктурну мрежу. Планирана је 
изградња објекта школе у складу са нормативима 
ГП 2021 и потребама становника гравитирајућег 
подручја. Капацитет школе је 650 ученика у оквиру 
24 одељења и додатних 8 кабинета, на парцели 
површине 2 hа, спратности Нп+П+1.



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ЦЕНТРА ЗА 
ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ, НАУЧНОГ ИНСТИТУТА И НАНО 
ЦЕНТРА У БЛОКУ 39 НА НОВОМ БЕОГРАДУ 

Урбанистички пројекат је техничка разрада 
првонаграђеног конкурсног рада на међународном 
урбанистичко архитектонском конкурсу за идејно 
решење Центра за промоцију науке. То ће бити 
услужна институција и национална банка знања у 
области науке у којој треба да буду организоване 
иновативне и едукативне изложбе како би науку 
приближиле јавности. Део блока намењен је 
Научном институту – центру за материјале и друге 
дисциплине из области физике, биологије и хемије 
и Нано центру са заједничким лабораторијама 
за физику, материјале и нанонауку. Поред ових 
намена, комплекс заокружују саобраћајне и 
манипулативне површине, пешачке стазе, 
уређене зелене површине и научни паркови.



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ НА ЛОКАЦИЈИ КАСАРНЕ 
„СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“ НА ВОЖДОВЦУ

Стамбени комплекс са пратећим садржајима 
планиран је на подручју бивше касарне „Степа 
Степановић“ као део активности Републике да под 
посебним условима подржи грађевинску делатност 
у условима кризе, омогући изградњу стамбеног 
насеља и куповину станова под повољнијим 
условима.  
Обухваћено је подручје од 42 ha. Стамбене зграде 
су груписане у седам просторно-функционалних 
целина и интерном саобраћајном и колско-
пешачком мрежом повезане на примарну мрежу. У 
комплексу су планиране и две основне школе, две 
предшколске установе и депанданс, 
парковска површина и пословно-комерцијални 
објекат. 



РЕГИСТРИ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА,  
УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА И ПОСТОЈЕЋЕ 
ГЕОЛОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

База података важеће планске документације на 
територији града Београда је најважнији сегмент 
информационог система Урбанистичког завода који 
омогућава увид у све нивое планских докумената 
(ПП, ГУП, ПГР, ПДР, РП, ДУП, УП, УУ), припремљен 
пре свега са циљем да се званичне информације 
учине доступним професионалној и општој јавности.

РЕГИСТАР ПОСТОЈЕЋЕ ГЕОЛОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
(ГеолБаза) пројектован је са циљем да се 
корисницима геолошке документације омогући 
лакши приступ информацијама. База је конципирана 
на основу процене профила највећег броја 
потенцијалних корисника и њиховим реалним 
потребама. У наредним фазама планира се 
повезивање ове базе са целовитим 
информационим системом града Београда.



БЕОГРАДСКИ УРБАНИСТИЧКИ ИНФОРМАЦИОНИ 
СИСТЕМ - BUrIS 

„BUrIS“ – сегмент целовитог геоинформационог 
система града Београда (БЕОГИС-а) обједињује 
податкe везанe за урбанистичко планирање и 
праћење промена у простору. Представља основу 
за планирање и усклађивање градских планова 
и пројеката, основу за доношење одлука о 
приоритетима за улагање у опремање и изградњу 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре, 
за евиденцију и праћење важеће планске 
документације на територији града Београда 
и нуди једноставан приступ информацијама 
за потребе јавности.



ГИС БИОТОПА БЕОГРАДА

У оквиру треће фазе Пројекта „Зелена регулатива 
Београда“, на територији ГП Београда извршено 
је картирање и вредновање биотопа, односно 
сагледавање простора са еколошког становишта, 
кроз основне топографске јединице у екологији – 
биотопе. Резултат рада представља база података, 
прва овакве врсте у Србији. Анализом прикупљених 
података могу се сагледати разноврсност и 
просторна заступљеност биотопа, њихова 
потенцијална и реална вредност кроз седмостепену 
вредносну скалу, присутност заштићених, ретких 
и угрожених врста флоре и фауне и др. Подаци се 
сагледавају кроз различите тематске карте, табеле и 
графичке приказе.
Ова база података представља незаобилазну 
еколошку основу у планирању и корак ка
одрживом развоју Београда.



ПРИПРЕМА САДРЖАЈА И ПРОГРАМА ЗА ИЗРАДУ 
ГИС-А ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА БЕОГРАДА

Другом фазом Пројекта „Зелена регулатива 
Београда“ припремљен је садржај и програм 
за израду ГИС-а зелених површина. Пројектом 
су дефинисани: објекти система, учесници у 
изради и корисници система, основни процеси 
система, спецификација системских захтева, 
процес иницијалног формирања и каснијег 
одржавања система. Израдом Пилот пројекта 
на подручју Топчидерског парка извршена је 
провера дефинисаног садржаја и процеса. Према 
дефинисаном садржају и програму, ЈКП „Зеленило 
Београд“ је 2007. године отпочело реализацију 
информационог система.
Формирање ГИС-а зелених површина Београда 
представља обавезу Града, како би се створио 
предуслов за ефикасније управљање овим 
важним ресурсом и приближио пракси 
Европских градова.



ПРОСТОРНО – ПРОГРАМСКЕ  ПРОВЕРЕ

За потребе израде Просторно – програмских 
решења за поједина подручја и урбанистичке 
целине Града у Урбанистичком заводу се 
периодично и тематски спроводе јавне стручне 
анкете и конкурси. Просторно програмске 
провере раде се у сарадњи са Архитектонским 
факултетом, Друштвом урбаниста Београда,  
Друштвом архитеката Београда, Клубом 
архитеката, Академијом архитектуре Србије и 
другим специјализованим институцијама. Овим 
методом истражен је простор подручја Аде 
Хује, као и блокова 25 и 26 и Војвођанске улице 
на Новом Београду. Стручне анкете иницирају 
различита размишљања о простору, пружају 
различита решења, откривају нове потенцијале 
простора и нуде различите сценарије и варијанте 
урбанистичких решења за појединачне локације 
у Граду. Овакве провере стручна су припрема у 
изради тематских студија и основ за 
касније планске процедуре. 



КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ АРХИТЕКТОНСКО-
УРБАНИСТИЧКОГ РЕШЕЊА ЦЕНТРА „БЕТОН ХАЛА“ 

Скупштина града Београда и Агенција за инвестиције 
и становање, у сарадњи са Урбанистичким заводом 
Београда расписали су фебруара 2011. године 
међународни, општи, јавни и анонимни конкурс 
за израду идејног архитектонско – урбанистичког 
решења Центра „Бетон хала“. Циљ конкурса био је 
да се кроз широку анкету добије најквалитетније 
решење деликатног подручја у приобаљу Београда и 
везе између међународног путничког пристаништа, 
парка Калемегдан, Београдске тврђаве и центра 
Београда. На конкурс је стигло 135 радова, а 
међународни жири је доделио две једнаковредне 
прве награде, две једнаковредне треће, један откуп 
и две похвале. Конкурс је организовао 
Урбанистички завод Београда уз подршку 
Друштва архитеката Београда.



КОНФЕРЕНЦИЈЕ И РАДИОНИЦЕ 

Урбанистички завод Београда учествује у 
организацији, координира и води активности на 
припреми конференција и радионица локалног, 
националног и међународног карактера. Ове 
догађаје Завод припрема увек са партнерским 
градовима, сродним институцијама или 
инститицијама културе града Београда, у циљу 
професионалног унапређења, добре сарадње и 
промоције Београда. Неки од примера успешних 
пројеката размене и сарадње су: Радионица 
„Социјално и модерно – станоградња у Бечу“, 
Интернационална конференција „Београд – 
модеран и постмодеран град“ (AIA Con  nental 
Europe – Европски одсек Америчког института 
архитеката), Радионица о градским технологијама 
(Стручна размена Београд – Беч), Радионица 
STADSLAB Master class и др. 



ИЗЛОЖБЕ 

Урбанистички завод Београда самостално или у 
сарадњи са институцијама и организацијама из 
земље и иностранства организује стручне изложбе 
из области урбанистичког и просторног планирања, 
развоја града, животне средине, мобилности, 
сигурности, комуникација, енергије, саобраћаја и 
других тема актуелних за град Београд. 
Представљене су изложбе „Креативна Барселона 
у Београду“ (2007), Европска награда за јавни 
простор „За јавни простор у граду“ (2008), „Бечка 
станоградња. Иновативно. Социјално. Еколошки.“ 
(2009), „Vienna Know-how: Urban Technologies and 
Strategies“ (2010).



ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

Урбанистички завод Београда периодично публикује 
издања о за Град значајним урбанистичким темама, 
просторним и урбанистичким истраживањима, 
темама везаним за урбане процесе, историјски 
развој града, као и преводе текстова светски 
познатих архитеката.

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА БИБЛИОТЕКА УРБАНИСТИЧКОГ 
ЗАВОДА БЕОГРАДА

Специјализована библиотека сакупља и стручно 
обрађује библиотечку грађу, пружа информације 
по одрећеним специфичним темама и подручјима, 
структурира и обрађује књижни фонд и други 
библиотечки материјал, организује набавку књига и 
серијских публикација и обезбеђује везу у систему 
Библитека града Београда. Обрада и вођење 
библиотеке раде се у програму Народне библитеке 
Србије. Поседује преко седам хиљада књига.



МАГАЗИН ИНФО 

Магазин ИНФО производ је савременог пословања 
Урбанистичког завода Београда, које захтева брзу, 
јасну и транспарентну комуникацију. Штампана 
верзија се доставља градским институцијама, 
урбанистичким фирмама и сарадницима у Београду 
и Србији а такође објављује комплетно на интернет 
страни Завода. Последњих година, унапређењем 
садржаја, повећањем ауторских текстова, 
стручних радова, али и преводима и ликовном 
опремом ИНФО превазилази карактер интерног 
билтена Завода.
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