


32 

ИНФО – број 36
Издавач: 
Јавно урбанистичко предузеће 
Урбанистички завод Београда
Палмотићева 30
Телефон редакције : 333 1 502
www.urbel.com

Сарадници у овом броју:
Небојша Стефановић, Марија Лалошевић, 
Соња Костић, Јованка Ђорђевић Цигановић, 
Вера Михаљевић,  Весна Тахов,  Весна Триван, 
Предраг Крстић,  Зоран Жегарац, Божидар 
Бојовић, Зоран Солујић, Дарко Савић, Марта 
Вукотић Лазар и Александра Сајић

Исправка – ИНФО 35
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да је у претходном броју магазина ИНФО 
услед техничке грешке пропуштено име проф. 
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 Због тога различите институције 
града Београда уз помоћ Урбанистичког 
завода, спровођењем истраживања и израдом 
посебних студија и анализа покушавају да 
промене на боље поменути амбијент. Основни 
приступ јесте да се на стратешком развојном 
нивоу, за целокупно подручје града Београда, 
анализирају и плански усмере активности 
као што су: привремено и трајно депоновање 
комуналног отпада; заштита и уређење система 
зелених површина; заштита, уређење и развој 
приобаља; развој мреже површина и објеката 
јавних намена; изградња високих објеката; и др. 
 У овом броју часописа ИНФО пред 
вама су нови примери студија и анализа које је 
припремио Урбанистички завод Београда.  
Пошто смо јавно предузеће са искључивим 
правом у области урбанистичког и просторног 
планирања за потребе града Београда, 
улагаћемо и додатну енергију у наредним 
годинама у осмишљавање, предлагање и 
израду посебних анализа и студија за оне 
области на чију важност управо ми морамо да 
указујемо. На тај начин се трудимо да имамо 
сталну развојну иницијативу ка граду Београду 
и његовим институцијама.

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА, као јавно 
предузеће чији је оснивач град Београд, 
кроз обављање делатности просторног 
и урбанистичког планирања доприноси 
укупном развоју града Београда, и то 
највећим делом кроз дефинисање и планско 
усмеравање просторне димензије развоја. 
Поред израде планских докумената, постоје 
и друге активности Урбанистичког завода 
преко којих покушавамо да сагледамо, 
планирамо и усмеримо развој града Београда. 
Те активности резултирају спровођењем 
истраживања и израдом посебних студија и 
анализа, којима одређене активности од јавног 
значаја смештамо у одговарајући стручни, 
плански, правни, организациони, финансијски, 
просторни, па и научни оквир. Због тога смо 
овај број часописа ИНФО посветили посебним 
студијама, анализама и истраживањима.
 Амбијент у коме радимо и процес 
израде планова оптерећени су различитим 
интересима, односно инвестицијама које имају 
наглашене финансијске и временске захтеве, 
док истовремено теже да све остале аспекте 
планирања по природи ствари маргинализују. 
У таквом амбијенту је велика опасност од 
стварања „инстант планова“, који нису довољно 
синхронизовани са другим плановима и 
општим визијама развоја појединих области.

др Небојша 
Стефановић, дипл. 
просторни планер

директор 
Урбанистичког 
завода Београда ЈУП *

Уводна реч главног и одговорног уредника 
Поштовани читаоци, у години јубилеја часописа ИНФО, поред система планова града Београда о коме смо 
писали у прошлом броју, изабрали смо и другу важну тему коју желимо да поделимо са читаоцима и да се 
преко ње „похвалимо“ широј стручној јавности. 

*Др Небојша Стефановић, рођен је у Београду 1972. године, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао на смеру Просторно планирање Географског 
факултета Универзитета у Београду 1996. године. На истом факултету магистрирао просторно планирање 2005. године са темом „Смернице за примену 
Водећих принципа одрживог просторног развоја у изради просторних планова у Србији“ и докторирао просторно планирање 2011. године са темом „Модели 
имплементације просторних планова“. Директор Завода за просторно планирање и урбанизам Министарства урбанизма и грађевина 2003. године и први 
директор и оснивач Републичке агенције за просторно планирање 2003. и 2004. године. Председник Извршног одбора Матичне секције планера у Инжењерској 
комори Србије од 2007. до 2009. године. Председник Комисије за планове Скупштине града Београда у периоду од 2009. до 2013. године. Председник Комисије за 
полагање стручних испита за област просторно планирање од 2010. године. Руководио израдом седам просторних планова, за шта је добио Награду Инжењерске 
коморе Србије за изузетан допринос развоју струке за 2011. годину. Аутор више научних и стручних радова. Од новембра 2012. године директор Урбанистичког 
завода Београда ЈУП. Ожењен, отац троје деце.

Вести

План генералне регулације 
мреже ватрогасних станица

Студија о утврђивању локација за 
депоновање речног материјала 

Накнада за уређивање 
грађевинског земљишта

Анализа локација за високе објекте са 
просторно-програмским елементима 
у новобеоградском Блоку 41а на углу 

улица Омладинских бригада и Милутина 
Миланковића 

План генералне регулације 
мреже пијаца на простору 

Генералног плана Београда

Техно-економска анализа варијантних решења 
профила саобраћајнице Војводе Степе од 

аутокоманде до улице Саве Машковића

Десет година
часописа ИНФО

6

45

21

67

17

55

29

70

36 10
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 Урбанистички завод Београда 
ЈУП, на 22. Салону урбанизма учествовао 
је са следећим радовима:
	 •	ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ (категорија 1 – 
Просторни планови)  
	 •	ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ДЕЛА ПОДРУЧЈА АДЕ ХУЈЕ (ЗОНА А), 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И 
ПАЛИЛУЛА (категорија 4 – Планови 
детаљне регулације) 
	 •	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
У НАСЕЉУ ВИШЊИЧКА БАЊА НА ГП1,  
ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА (категорија 5 – 
Урбанистички пројекти и реализације) 
	 •	СТУДИЈА ПРИРОДНОГ ЈЕЗГРА 
БЕОГРАДА (категорија 7 – Истраживања 
и студије из области урбанистичког и 
просторног планирања) 
	 •	АНАЛИЗА ЛОКАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ РЕЦИКЛАЖНИХ ЦЕНТАРА 
– ДВОРИШТА (категорија 8 – Заштита 
животне средине кроз студије и планове)  

 Галерија Србија у Нишу 
премијерно је приказала поставку 
Салона урбанизма од 8. до 15. новембра. 
Целокупна или делимична поставка 
Салона путује и представља се у градовима 
покровитељима и другим градовима у 
земљи и иностранству.

Традиција отварања Салона урбанизма 
на Светски дан урбанизма, 8. новембра, 
настављена је и ове године. Свечано 
отварање 22. Салона урбанизма у Нишу 
било је место сусрета бројних урбаниста 
из Србије и иностранства. 
 Традиционална годишња мани- 
фестација Удружења урбаниста Србије 
која представља смотру најзначајнијих, 
актуелних остварења у области 
просторног и урбанистичког планирања, 
урбанистичког пројектовања и реали- 
зација ове сезоне приказала је 119 
радова, у оквиру следећих категорија: 

1. Просторни планови (15 радова)
2. Генерални урбанистички планови  
    (4 рада)
3. Планови генералне регулације  
     (17 радова) 
4. Планови детаљне регулације  
    (16 радова)
5. Урбанистички пројекти и реализације   
    (10 радова)
6. Конкурси (5 радова)
7. Истраживања и студије из области  
    просторног и урбанистичког  
    планирања (8 радова)
8. Заштита животне средине кроз студије  
    и планове (4 рада)
9. Примена информатичке технологије (/)
10. Публикације (12 радова)
11. Студентски радови (28 радова)

НАГРАДЕ 22. САЛОНА УРБАНИЗМА 
вести  |  инфо

Урбанистички завод Београда ЈУП је на овогодишњем, 22. Међународном салону урбанизма, награђен 
значајним признањима: 1. наградом за Студију природног језра Београда, 1. наградом за Анализу локација 
за изградњу рециклажних центара и 2. наградом за План детаљне регулације подручја Аде Хује.

припремила: 
Марија Лалошевић, 
дипл. инж.  
архитектуре

прва награда
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друга награда

прва награда
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На овогодишњем 5. Салону пејзажне 
архитектуре награда у категорији 
„Планови” додељена је раду Заштита 
природе и непокретних културних 
добара у регионалном просторном плану 
административног подручја Београда, 
мр Анице Теофиловић, дипл.инж.пејзажне 
архитектуре и Соњи Костић, дипл.
историчару уметности. Тема пријављеног 

рада, саставни је део РПП АП Београда 
чији је носилац израде Урбанистички 
завод Београда ЈУП и Републичка агенција 
за просторно планирање.
 Салон је одржан у Галерији 
науке и технике Српске академије науке 
и уметности у Београду, од 7. до 30. јуна 
2013. године.

врсте и нивое заштите, док се планским 
документима, у складу са Законом 
о планирању и изградњи2, штити и 
промовише културно добро, али и онај 
део наслеђа који не ужива законску 
заштиту. Генералним планом дефинисана 
је урбанистичка заштита као један 
од инструмената за планску заштиту 
објеката и простора препознатих током 
израде планских докумената. Тиме су 
поједини значајни објекти и комплекси 
индустријског наслеђа у Београду 
сачувани од нестанка или неадекватне 
пренамене.
 Предавачи су истакли да 
је у капиталним пројектима урбане 
регенерације градова и културних  
предела, индустријских четврти и 
појединачних комплекса и зграда 
неопходна сарадња свих друштвених 
сектора, посебно када се ради о пројектима 
који првенствено служе свим грађанима, 
односно јавном сектору, а потенцијално 
пружају изузетне туристичке могућности.
 Делатност заштите научне, 
техничке и индустријске баштине 
обједињује процесе идентификације, 
вредновања, заштите, чувања, одржавања, 
коришћења, презентовања, публиковања, 
али и промоције наслеђа. Сходно томе, 
систематским планирањем  промоције 
Град Београд и Република Србија могу да 
остваре и значајну економску корист.

У оквиру овогодишње манифестације 
Дани европске баштине тим 
Урбанистичког завода Београда је 24. 
септембра  у свечаној сали Завода 
одржао два стручна предавања на тему 
„Индустријско наслеђе – заштита и 
ревитализација“:
•	 Наслеђе техничке културе и 
планирање - са приказом одабраних 
примера планова на територији града 
Београда, и
•	 Значај ревитализације локација 
индустријског наслеђа за туризам: од 
постојећег стања до поновне употребе.
 
 Током десетодневног трајања 
манифестације Дани европске баштине 
у холу зграде Урбанистичког завода 
Београда приказивана је стална видео 
презентација, те је заинтересована 
стручна и шира јавност имала прилику и 
могућност да детаљно сагледа теме које је 
обрадио стручни тим Завода.
 Акценат предавања био је на 
значају урбанистичке заштите, што је 
приказано на одабраним примерима 
планских докумената који су рађени 
у Заводу током последње деценије, 
са третманом објеката и комплекса и 
планским решењима.
 У Републици Србији Закон о 
културним добрима1 регулише и уводи 
наслеђе техничке културе у дефинисане 

Стручни тим Урбанистичког завода Београда чинили су: Марија Лалошевић, Соња Костић, Биљана 
Михаиловић, Марија Миловановић, Иван Лалић, Биљана Костић и Александра Тилингер, а 
представљени материјал припремљен је у Сектору за стратешко планирање и развој.

НАГРАДА  5. САЛОНА ПЕЈЗАЖНЕ 
АРХИТЕКТУРЕ 

Учешће Урбанистичког завода Београда на 
манифестацији Дани европске баштине
приредиле:

Марија Лалошевић, 
дипл. инж.  
архитектуре

Coња Костић
дипл.историчар 
уметности

1 Закон о културним добрима (Службени гласник РС, бр.71/94)
2 Закон о планирању и изградњи (Службени гласник РС , бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13)
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 Представник града Беча Михаел 
Дим нагласио је да је овај догађај одлична 
прилика да српске архитекте виде стране 
пројекте који ће их усмерити ка узајамној 
сарадњи, као и да смисао изложбе није у 
брзим решењима, већ у покретању процеса 
реализације модерних архитектонских 
решења. „Радујемо се што је Београд 
поново изразио интересовање за изложбу 
Yo.V.A. и потврдио своју опредељеност 
ка иновативним архитектонским 
решењима која одговарају потребама 
окружења и тржишта.”
 У обраћању публици директор 
Урбанистичког завода Београда др 
Небојша Стефановић пожелео је да 
оваквих пројеката буде још више и „да 
убудуће и архитекте из Србије добију 
могућност да своје пројекте представе 
у Бечу”. Истовремено је напоменуо да 
Урбанистички завод Београда припрема 
планске документе и на тај начин плете 
мрежу могућности и ограничења за 
каснију реализацију сличних пројеката у 
Београду.

 Иако избор пројеката Yo.V.A.3 
може да представља само тренутни и 
непотпуни одабир динамичне и виталне 
младе архитектонске сцене Беча, изложба 
даје увид у различите начине рада као и 
области интересовања. Представљени 
пројекти сежу од футуристичког сајамског 
павиљона за светску изложбу преко 
уређења фасада па све до иновативног 
концепта обданишта, од акција са 
културним и социјалним аспектима преко 
поновне употребе објеката па до савремене 
архитектуре у отвореном простору.
 Aтрактивну и продукцијски 
изузетно изведену изложбу су пред 
бројном заинтересованом публиком 23. 
октобра свечано отворили архитекта 
Марија Лалошевић – организатор изложбе 
у Београду, Михаел Дим (Michael Dim) – 
високи представник управе Града Беча, 
др Небојша Стефановић – директор 
Урбанистичког завода Београда и проф. 
др Милан Глишић – председник Матичне 
секције пројектаната Инжењерске коморе 
Србије.

 У циљу подршке младим бечким 
архитектима Град Беч је 2005. године 
покренуо пројекат Yo.V.A. - Young Vien-
nese Architects. Изложба је замишљена 
као платформа путем које ће млади 
архитекти приказати своје иновативне 
пројекте, идеје и концепте. После првог 
издања изложбе, које је представљено у 
Аустрији и Немачкој, уследило је и друго 
издање Yo.V.A.2 чија је презентација 
била фокусирана на градове централне 
Европе, а приказана је и у београдском 
Дому омладине 2009. године у оквиру 
Београдске интернационалне недеље 
архитектуре (БИНА). У пролеће 2010. 
године на јавном конкурсу пружена је 
шанса младим архитектама да конкуришу 
за изложбени пројекат Yo.V.A.3. Комисија 
на челу са професором Волфом Приксом 
(Wolf D. Prix) изабрала је 12 од 39 
кандидованих архитектонских бироа 
младих архитеката. Критеријум за избор је, 
између осталог, био иновативни карактер 
као и самосталност представљених 
пројеката. 

Инжењерска комора Србије и Град Беч уз 
подршку Урбанистичког завода Београда 
ЈУП представили су изложбу Young Vienne-
se Architects 3 – Млади бечки архитекти 
3, чиме је настављена традиционално 
добра сарадња и успостављени свежи 
стручни контакти. ComPRess Београд, 
представништво града Беча у Београду, 
обезбедило је подршку београдској 
премијери изложбе и сарадњу са Градом 
Бечом и младим бечким архитектима.
 Изложба популарно названа 
Yo.V.A.3 представља пројекте дванаест 
архитектонских бироа из Беча: Fattin-
ger Orso Rieper, Flatz architects, Gabu Hein-
dl, Grundstein, Kaufmann Wanas, Kirsch ZT 
GmbH, Kronaus Kinzelbach, Shibukawa Eder, 
SOMA, Span, Sputnic и Studiogruber.
 Изложбу Yo.V.A.3 било је могуће 
погледати од 23. октобра до 6. новембра 
у Миксер хаусу, у срцу Савамале, 
београдском кварту који пролази кроз 
ужурбани процес урбане трансформације 
ка прогресивном културном дистрикту 
ширег региона.

Studio SPAN / Austrian 
Pavilion EXPO 
Shanghai 2010
foto Copyright 
MariaZiegelböck

Studio grundstein / 
THE OPEN BOOKCASE

foto Copyright  
Frank Gassner

FATTINGER ORSO 
RIEPER / Bellevue. The 
Yellow House
foto Copyright 
PeterFattinger

Studio grundstein 
/ ASO4 GENERAL 

SPECIAL SCHOOL 4 
LINZ

foto Copyright  
Dietmar Tolleria

Изложба Yo.V.A.3 – Young Viennese Architects
Млади бечки архитекти 3 
прилог приредила:
Марија Лалошевић, 
дипл.инж.архитектуре
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Анвелопа 
потенцијалне градње 
на локацији 
према критеријуму 
растојања од суседних 
парцела и објеката

 Основни критеријуми на основу 
којих су Студијом дефинисане зоне за 
потенцијалну изградњу високих објеката су:
•	очување	и	унапређење 
   идентитета града;
•	заштита	визура	и	контрола 
  силуете града;
•	усклађеност	са	еколошким,	 
   геоинжењерским и осталим  
   релевантним условима и прописима;
•	саобраћајна	приступачност;
•	усклађеност	са	карактером	окружења;	
•	подршка	развојним	потенцијалима	и	 
   стратешким пројектима града; и
•	потенцијал	за	формирање	јавног	 
   простора и нових амбијената. 

 У оквиру на овај начин 
дефинисаних зона, за локације у 
новобеоградском Блоку 41а анализа је 
спроведена у два корака:
1. вредновање погодности конкретне 
локације за изградњу високих 
објеката на основу критеријума: 
урбанистичко - архитектонских, сао-
браћајних, инжењерско-геолошких, 
критеријума заштите животне средине, 
инфраструктурне условљености и других 
прописа и условљености; и
2. дефинисање услова и препорука за 
уређење и изградњу локације на основу 
принципа за обликовање датих Студијом.

Студијом високих објеката Београда (у 
даљем тексту Студија), коју је усвојила 
Скупштина града Београда 2010. 
године, дефинисани су критеријуми за 
вредновање потенцијалних локација за 
изградњу високих објеката на територији 
Београда. Предложене су зоне у којима 
је реализација ових објеката могућа, 
одређена су правила и препоруке за 
вредновање појединачних локација у 
окиру зона, као и процедуре које би 
требало испоштовати током израде 
планске и пројектне документације. Према 
Студији потребно је у току израде планске, 
односно техничке документације, плана 
детаљне регулације или урбанистичког 
пројекта, урадити анализу и проверу 
локације по дефинисаним критеријумима, 
којом ће се потврдити, односно негирати 
потенцијал локације за изградњу високог 
објекта.  
 На основу овог закључка 
у Урбанистичком заводу Београда 
ЈУП 2013. године урађена је анализа 
локација за високе објекте са просторно-
програмским елементима за локацију у 
Блоку 41а на Новом Београду. Анализа је 
рађена на основу критеријума и према 
методологији дефинисаној  Студијом а у 
складу са зонским статусом локације, која 
се према Студији налази у зони у којој је 
могућа изградња објеката до 100 m. 

 Током трајања изложбе 
београдска публика имала је прилику да 
чује два занимљива предавања гостујућих 
архитеката из Беча. У име бироа Fat-
tinger Orso Rieper предавање је одржао 
Петер Фатингер (Peter Fattinger) на тему 
привремених интервенција у јавном 
простору, док је Михаел Вилдман (Micha-
el Wildmann) из архитектонског бироа 
Grundstein говорио о контекстуалном и 
трансдисциплинарном у архитектури.

 Професор Милан Глишић дао 
је сажет приказ пројеката и бироа 
представљених на изложби Yo.V.A.3. 
Прогласивши изложбу отвореном истакао 
је: „Млади људи преносе нам поруке да 
архитектура није само функција, облик 
и естетика. Она је укупно стремљење 
људског духа ка стварању окружења које 
је човекомерно и социомерно, а крајњи 
резултат мора да буде хумано друштво. 
Хвала нашим младим колегама на 
порукама које нам шаљу.“

Покровитељи: Подршка:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ 
Београд, Булевар војводе Мишића 37/II
www.ingkomora.rs 

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД 
БЕОГРАДА, ЈУП 

Београд, Палмотићева 30 
www.urbel.com 

Анализа локација за високе објекте са просторно-
програмским елементима у новобеоградском 
Блоку 41а на углу улица Омладинских бригада и 
Милутина Миланковића 

прилог припремиле: 

Јованка Ђорђевић 
Цигановић
дипл.инж.архитектуре

Вера Михаљевић
дипл.инж.архитектуре

Град Беч
www.wien.gv.at



1918 

инфо  |   Посебне студије и анализе

допуштају складно уклапање будуће 
грађевине у контекст ширег простора, 
под условом примене одговарајућег 
типа изградње са слободностојећим 
објектима, у комбинацији једне или више 
хоризонталних ламела и вертикалних 
доминанти.
 Закључено је да високи 
објекти у Блоку 41а могу да унапреде 
карактеристичне визуре и панораме, без 
угрожавања централних блокова Новог 
Београда који су под претходном заштитом. 
Имајући у виду планирану изградњу 
тржног центра који подразумева велики 
индекс заузетости парцеле, потребно 
је на локацији обезбедити минималну 
површину од 10% незастртих озелењених 
површина, као и озелењен део кровне 
површине тржног центра. Подобност 
физичких карактеристика локације 
за потенцијалну изградњу високих 

критеријума је закључено да се 
предметна локација налази у зони у којој 
је дозвољена изградња објеката висине 
до 100 m, Анализом су првенствено 
вредноване карактеристике микро-
локације, што подразумева поступак 
анализе конкретног простора у оквиру 
окружења, ради утврђивања стварне 
погодности за изградњу високог објекта.
 Вредновање погодности 
конкретне локације за изградњу 
високих објеката у Блоку 41а на Новом 
Београду показало је да са становишта 
урбанистичко - архитектонских кри-
теријума локација има готово све 
потенцијале за изградњу високих 
објеката. Постојећа урбана матрица, 
тип отворене изградње околних 
блокова и богат улични профил 
ободних саобраћајница, као и волумен, 
висина и силуета објеката у окружењу, 

Ограничења локације 
за изградњу високих 
објеката у односу на 
критеријум растојања 
од суседних парцела 
и објеката

и нумерички, аналитичком техником 
„Анализа матрице циљева«, која је 
приказана кроз две матрице: 1) матрица 
постигнутих циљева, са дефинисаним 
циљевима и критеријумима за оцењивање 
испуњености, са скалом оцењивања 3 (-1, 
0 и +1), и 2) матрица постигнутих циљева 
за конкретан простор, која садржи 
појединачне оцене испуњености задатих 
циљева са предлогом мера.
 Анализа локација садржи и 
графичке прилоге са картама ограничења, 
тродимензионалне приказе анвелопе 
потенцијалне изградње, као и погледе 
на локацију са карактеристичних стајних 
тачака.

Блок 41а
Анализа локације за високе објекте са 
просторно - програмским елементима 
за новобеоградски Блок 41а на углу 
улица Омладинских бригада и Милутина 
Миланковића урађена је на захтев 
грађевинског предузећа Напред којe 
на локацији величине 1.98 ha планира 
изградњу пословно-стамбеног комплекса, 
који садржи тржни центар (спратности 
П+2) и две стамбене куле изнад тржног 
центра (висине до 80 m). Укупна БРГП 
надземне изградње планираних објеката 
је око 75.000 m², при чему је површина 
стамбеног дела око 35.000 m². Паркирање 
је решенo у два подземна нивоа, укупне 
површине до 40.000 m².
 Како је локација Блока 41а 
разматрана Студијом, а на основу 

Примена процедуре вредновања 
микролокације и принципа обликовања 
нове изградње треба да подрже највиши 
стандард изградње и уређења, односно 
реализацију следећих циљева:
•	 да	нова	изградња	доприноси	 квалитету	 
урбане средине (непосредног и ширег 
окружења); 
•	да	изградња	високих	објеката	и	пратећих	
комплекса буде складно уклопљена у 
карактер окружења, уз примену елемената 
који чувају или унапређују особености 
локалне или градске слике;
•	да	се	изврши	максимално	обезбеђење	од	
могућих негативних ефеката у односу на 
заштићене просторе у непосредном или 
ширем окружењу; и
•	 да	 се	 врхунски	 квалитет	 пружи	 у	
архитектонском и урбанистичком 
обликовању и енергетској одрживости, 
као и у свим фазама припрема, изградње 
и експлоатације.
 Посебан део анализе су Општи 
принципи за обликовање на локацијама 
за високе објекте, који су примерени 
конкретном простору и окружењу, са 
условима и препорукама за: волумен 
високог и пратећих објеката, обликовање 
објекта, а посебно првих и последњих 
етажа, капацитет микролокације, фазност 
изградње, обликовање простора са 
јавним коришћењем у оквиру локације и 
сл.
 Резултати Анализе по свим 
критеријумима исказани су описно (као 
оцена, услови и препоруке за локацију) 
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 4. постојање активне депоније 
- је критеријум који се односи на 
чињеницу да постојеће активне депоније 
самом функционалном и економском 
одрживошћу исказују одређени потенцијал 
локације коју је потребно преиспитати, уз  
разматрање свих критеријума, ограничења 
и условљености;
 5. величина локације - односи 
се на величину слободног простора за 
формирање депоније. Површина потребна 
за оптимално функционисање депоније је 
минимално 0.5 ha.
 6. компатибилност са наменама 
у окружењу - депоније је могуће лоцирати 
у близини зона које су намењене за 
привредне, комерцијалне, комуналне, 
зелене и пољопривредне површине. 
Депонија се може лоцирати на минимално 
50 m од стамбених објеката, односно 
границе стамбене зоне;
 7. заштита простора - односи 
се на неугрожавање животне средине, 
као и природних и културно-историјских 
добара;
 8. заштита објеката - односи 
се на неугрожавање одређених објеката 
избором локације односно избором зоне 
за депоновање речног материјала (заштита 
мостова, инфрастуктурних водова, итд);
 9. економски оправдано 
снабдевање - подразумева да одабир 
локације, односно зоне за депоновање, 
мора да буде у складу са потребама 
локалног тржишта и оправданом ценом 
транспорта. У складу са тим, оптимално 
растојање је до 30 km од планираних 
корисника. 

Дивље депоније речног материјала 
на обалама река, на којима се врши  
сепарација и добијање природног 
агрегата, негативно утичу на окружење, 
животну средину, површинске и подземне 
воде, природно, културно и историјско 
наслеђе. С обзиром да су шљунак и 
песак, који се добијају из река као 
природни агрегати, потребни за развој 
инфраструктуре и грађевинарства, 
неопходна је организација адекватне 
мреже депонија шљунка и песка како 
би се задовољиле потребе локалних и 
регионалних тржишта, смањила цена 
транспорта и емисија СО2, уз поштовање 
могућности и ограничења простора.
 Основни просторно - 
урбанистички и еколошки кри-
теријуми, према којима су анализиране 
различите локације дуж река Саве и 
Дунав, јесу:
 1. уређеност обале - односи 
се на делове обале који су уређени, 
односно који су приведени намени и не 
представљају простор у оквиру кога је 
могуће формирати депоније. Депоније 
је могуће формирати на неуређеним 
деловима обале, где простор није 
приведен намени према планском 
документу; 
 2. приступачност - односи се 
на саобраћајну приступачност зоне како 
са реке (нпр. довољна дубина реке при 
сваком водостају), тако и са постојећих 
саобраћајница;
 3. инфраструктурна опремље-
ност - односи се на могућност повезивања 
на постојећу инфраструктуру;

 Локација има добру саобраћајну 
приступачност различитим видовима 
саобраћаја, а профили ободних улица 
могу да прихвате и већи обим саобраћаја. 
Опслуженост линијама јавног градског 
превоза, са стајалиштима на петоминутној 
пешачкој изохрони – 400 m, је добра. 
Локација је добро повезана са различитим 
деловима града, што ће изградњом метроа 
бити и унапређено. Облик и величина 
локације могу да обезбеде потребне 
капацитете за паркирање возила, које је 
могуће задовољити на парцели, а приступи 
паркинг простору су могући са интерних 
саобраћајница.
 За предметну локацију Блока 
41а и конкретан циљ изградње високих 
објеката анализирана је испуњеност циља 
аналитичком техником „Анализа матрице 
циљева”, како би се критеријуми и укупни 
резултати вредновања и нумерички 
исказали. По „Анализи матрице циљева” 
укупна оцена за Блок 41а је 14 (на скали 
од минимум -17 до максимум +17), број  
негативних критеријума је 0 и не постоје 
елиминишући критеријуми те се локација 
сматра повољном за изградњу високих 
објеката.
 Закључак анализе је да је 
предметна локација у Блоку 41а 
повољна за изградњу једног или више 
високих објеката, уз ограничења и 
услове који су у предметној анализи 
исказани. Одговарајућим условима у 
Плану детаљне регулације и на нивоу 
техничке документације обезбедиће 
се реализација поменутих услова и 
прихваћених препорука.

Закључак
Блок 41а вреднован је на основу 
критеријума и методологије дефинисане 
Студијом високих објеката Београда. 
За сваки критеријум и подкритеријум 
дата је оцена погодности и дефинисани 
су услови и препоруке за локацију који 
су и нумерички исказани аналитичком 
техником „Анализа матрице циљева”. 
Анализа садржи и опште препоруке 
за обликовање на локацији за високе 
објекте. Они ставови анализе који су 
дати као услови требало би да буду 
уграђени у нормативни део плана 
детаљне регулације за предметни блок.

објеката је такође оцењена позитивно 
како у погледу величине, облика и 
димензија простора, тако и у погледу 
могућности за постављање високих 
објеката и постизања њихове оптималне 
диспозиције у односу на суседне парцеле 
и објекте. Дати су одговарајући услови 
за одстојања објеката, односно за 
постављање објеката различитих висина 
у оквиру локације. Дистрибуција намена 
и укупних капацитета у оквиру локације 
није условљена границама пословно-
трговачке улице, тако да високи објекти 
не морају бити у њеним границама. 
Критеријум за њихову диспозицију, облик 
и величину су искључиво растојања, однос 
према окружењу и еколошки принципи. 
Локација поседује и све потенцијале за 
формирање дела површине у статусу јавног 
коришћења, што је један од обавезних 
услова приликом планирања високих 
објеката. Простор у јавном коришћењу 
треба формирати тако да минимум 2/3 
површине буде концентрисано на једном 
месту и у контакту са улицама Милутина 
Миланковића и/или Омладинских 
бригада.
 Локација је условно повољних 
геотехничких карактеристика за 
изградњу високих објеката. Могућа 
неравномерна слегања терена под 
објектом, услед бочног истискивања слабо 
носивих муљевитих стенских маса које су 
присутне у подлози, могу да се превазиђу 
одговарајућим начином фундирања. 
 Према критеријумима зашти-
те животне средине, локација је 
оцењена као позитивна у смислу њених 
потенцијала за организацију и изградњу 
у складу са еколошким принципима. У том 
смислу, становање није препоручљиво 
као намена, због близине железничке 
пруге, вибрација и буке коју она индукује, 
осим уколико се не спроведу потребне 
мере за смањење или елиминацију ових 
негативних ефеката. Облик и положај 
високих објеката треба да буде прилагођен 
доминантном ветру, кошави, тако да 
објекат не буде фронтално изложен ветру.
 Према критеријумима инфра-
структурних условљености, локација је 
оцењена позитивно, у смислу могућности 
прикључења планираних капацитета на 
постојеће водове. 

СТУДИЈА О УТВРЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈА 
ЗА ДЕПОНОВАЊЕ РЕЧНОГ МАТЕРИЈАЛА 
Студија о утврђивању локација за депоновање речног материјала на територији 
града Београда анализирала је простор у приобаљу река Саве и Дунав на територији 
региона Београда. Предметни простор испитан је кроз просторно-урбанистичке 
и еколошке критеријуме, како би се дефинисале зоне у којима је могуће вршити 
депоновање речног материјала, са пратећом производњом. На територији општина: 
Земун, Нови Београд, Сурчин, Обреновац, Чукарица, Савски венац, Палилула и 
Гроцка регистровано је укупно 48 постојећих локација за депоновање речног 
наноса. Студијом је одређено укупно 6 планираних зона, по две на територији 
општина Гроцка и Палилула и по једна на територији општина Земун и Чукарица. 
Све постојеће локације и планиране зоне обрађене су према општинама на којима 
се налазе, стационажама и обалама река.

прилог припремиле: 

Весна Тахов, дипл. 
инж. геологије

Весна Триван, дипл. 
просторни планер

инфо  |   Посебне студије и анализе Посебне студије и анализе  |  инфо



2322 

ТИПОЛОГИЈА ДЕПОНИЈА РЕЧНОГ 
МАТЕРИЈАЛА (АГРЕГАТА)
Депонија речног материјала представља 
технолошки уређен технички објекат 
који има вишеструке намене. Најчешће 
служи за привремено складиштење, 
просејавање уз коришћење воде, потпуно 
избистривање технолошке воде која 
се, као повратна вода може користи у 
процесу припреме.
 На свим локацијама које су 
разматране могуће је вршити депоновање 
следећих врста речног агрегата:
- муљ и фине фракције песка
- песак 
- шљунак.
 Депоније се према стању речног 
материјала за депоновање деле на:
- суве (служе за депоновање крупнозрног 
материјала, већег од 4 mm, који се до 
депоније транспортује елеваторима и сл.); 
и
- хидрауличке (служе за депоновање 
фино уситњених речних агрегата који се 
транспортују до депоније путем рефулера 
и тракастих транспортера). 

Основни услови, које би требало 
обезбедити за добро планирану, 
пројектовану и изведену депонију речног 
материјала јесу:
- довољан капацитет за смештај свих 
издвојених количина за предвиђени 
период у коме ће се вршити депоновање;
- довољна површина и капацитет за 
потпуно избистривање воде (сепаратори, 
таложници);
- довољно слободног простора за 
акумулисање потребне количине 
повратне воде, потребног квалитета 
(базени, резервоари); и
- лака и директна манипулација 
материјалом.
 Депоније речног агрегата у 
функционалном смислу састоје се од:
1. пријемно-отпремне зоне која 
обухвата: 
- улазни део са пријемним пунктом на коме 
се врши мерење сепарисаног материјала; 
- излазни пункт и паркинг за смештај 
возила запослених; и
- точионо место за потребе мехaнизације.
2. зоне за пристајање баржи која се 
налази у речном току на месту где постоји 
довољна дубина при сваком водостају. 
Прихватање доставних пловила обавља 
се преко платформе на понтону. 
3. зоне за депоновање речног агрегата 
која обухвата простор за смештај 

 У зависности од просторних 
могућности, односно величине комплекса, 
депоније речног агрегата деле се у три 
категорије:
- депонија речног агрегата тип А  - 
депоновање шљунка и песка;
- депонија речног агрегата тип Б - депоно-
вање и сепарација шљунка и песка; и
- депонија речног агрегата тип Ц - 
депоновање, сепарација шљунка и песка, 
бетонска и асфалтна база и погон за 
бетонску галантерију.
 Депоније типа А и Б се налазе у 
приобаљу. Депоније типа Ц налазе се у 
непосредној близини приобаља, у оквиру 
индустријских зона.
 Сви објекти у оквиру депонија 
су привременог карактера, приземни 
су и намењени пријему – отпремању 
материјала. Изузетак су објекти у 
комплексу типа Ц. 
 Положај и типологија депоније 
намењене за потребе изградње сао-
браћајних и инфраструктурних објеката и 
коридора се утврђује кроз план детаљне 
регулације за те објекте. 

некласификованог речног материјала и 
манипулативне површине за употребу 
неопходне мехaнизације. 
4. зоне за сепарацију која обухвата:
- плато на коме се поставља сепарација;
- бункере - преграде које раздвајају  
   сепарисане фракције; и
- таложник или сепаратор у којима се  
   врши таложење ситнијих фракција  
   песка, глине и муља.
5. зоне за складиштење сепарисаног 
гранулата која обухвата простор за 
смештај класификованог гранулата и 
употребу неопходних машина. Овај 
простор може бити избетониран или 
претходно припремљен на природном 
терену.
6. зоне за бетонске и асфалтне базе могу 
да се налазе у оквиру депонија уз услов да 
објекти морају бити монтажни и садржати 
комплетну технологију за производњу уз 
примену мера заштите животне средине. 
7. саобраћајних и манипулативних 
површина као преосталог, слободног 
простора који се користи у функцији 
основне намене.
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Правни основ за израду Студије о утврђивању локација за депоновање речног 
материјала на територији града Београда представљају: 
- Закон о планирању и изградњи (Службени гласник РС, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13 и 50/13);
- Закон о водама (Службени гласник РС, бр.30/10 и 93/12);
- Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама (Службени гласник РС, бр.73/2010 
и 121/12);
- Закон о поморској и унутрашњој пловидби (Службени лист СРЈ, бр.12/98, 44/99, 74/99, 
73/00, Службени гласник РС, бр.85/05, 101/05, 73/10, 87/11 и 10/13);
- Закон о управљању отпадом (Службени гласник РС, бр.36/09 и 88/10);
- Локални план управљања отпадом града Београда 2011-2020 (Службени лист града 
Београда, бр. 28/11);
- Одлука о утврђивању Националног програма заштите животне средине са 
националним програмом заштите животне средине (Службени гласник РС, бр.12/10);
- Стратегија управљања отпадом за период 2010 – 2019 (Службени гласник РС, бр.29/10);
- Закон о заштити животне средине (Службени гласник РС, бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 
43/11);
- Закон о заштити природе (Службени гласник РС, 36/09, 88/10 и 91/10);
- Закон о шумама (Службени гласник РС, бр. 30/10);
- Уредба о еколошкој мрежи (Службени гласник РС, бр. 102/10);
- Закон о културним добрима (Службени гласник РС, бр. 71/94);
- Закон о потврђивању конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке 
Дунав (Службени лист СЦГ-Међународни уговори, бр.4/2003); и
- Закон о потврђивању Европске конвенције о пределу (Службени гласник РС - 
Међународни уговори, бр. 4/2011).

Плански оквир представљају:
- Важећи планови детаљне разраде на територији градских општина;
- Измене и допуне Генералног плана Београда 2021, измене ГП 2/2006, фаза 2 (Службени 
лист града Београда, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09);
- Измена и допуна Регионалног просторног плана административног подручја града 
Београда (Службени лист града Београда, бр. 38/11);
- Просторни планови градских општина (Гроцка - Службени лист града Београда бр. 
54/12; Сурчин -  Службени лист града Београда, бр. 10/12; Обреновац - Службени лист 
града Београда бр. 30/13); и
- План места за постављање пловила на делу обале и водног простора на територији 
Града Београда (I ФАЗА).
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економских, еколошких и саобраћајних 
ефеката.

Анализа постојећег стања (трамвајске 
баштице бочно у односу на коловоз)
Предметна локација обухвата 
саобраћајни потез од Аутокоманде до 
Улице Саве Машковића на дужини од око 
3 000 m. За потребе анализе постојећег 
стања формирана је ужа и шира граница 
обухвата. Ужа граница је дефинисана 
са аспекта непосредне приступачности 
овом саобраћајном правцу (петоминутна 
пешачка доступност), а шира граница 
(формирана од целог броја саобраћајних 
зона) дата је са сврхом сагледавања 
намене и просторног размештаја 
активности у простору у чијем средишњем 
делу се налази Улица војводе Степе.

Изграђеност, намена простора и 
анализа постојеће физичке структуре 
и амбијенaта
У протеклој деценији је у Улици 
војводе Степе, и то посебно на делу од 
Аутокоманде до улице Саве Машковића, 
приметан велики обим трансформације 
околних објеката како са аспекта намене 
тако и са аспекта површине и спратности.
 Основна карактеристика Улице 
војводе Степе је дисконтинуалност 
фронта, хетерогена физичка структура 
и различит положај грађевинских и 
регулационих линија као последица 
трансформације. Улични фронт је махом 
дефинисан компактним и отвореним 
блоковима дуж потеза, а у непосредној 
близини присутан је и значајан број 
објеката јавне намене.

Повод за израду техно-економскe анализe 
је иницијатива Агенције за инвестиције 
и становање града Београда, која се 
односи на преиспитивање урбанистичких, 
саобраћајних, економских и еколошких 
ефеката варијантних решења профила 
Улице војводе Степе на делу од 
Аутокоманде до улице Саве Машковића на 
Вождовцу и избору оптималног решења.
 У оквиру граница Анализе 
обухваћен је коридор Улице војводе Степе, 
који подразумева петоминутну пешачку 
доступност (један до два грађевинска 
блока уз коридор саобраћајнице). Шира 
граница Анализе обухвата простор од 
осам саобраћајних зона. Ове саобраћајне 
зоне представљају поделу у односу на 
коју су дати основни социо-економски 
показатељи простора. 

Методологија израде Анализе
Анализа повољности варијантних решења 
профила Улице војводе Степе обухвата 
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, 
са освртом на јавни градски саобраћај, а 
посебно трамвајски саобраћај.
 Поред анализе постојећег стања 
анализиране су планске условљености и 
дати планирани параметри транспортног 
система са посебним освртом на 
функционисање трамвајског саобраћаја 
и спроведено вишекритеријумско 
вредновање обе варијанте вођења 
трамваја на овом коридору са проценом 

ТЕХНО-ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ВАРИЈАНТНИХ 
РЕШЕЊА ПРОФИЛА САОБРАЋАЈНИЦЕ ВОЈВОДЕ 
СТЕПЕ ОД АУТОКОМАНДЕ ДО УЛИЦЕ САВЕ 
МАШКОВИЋА1

припремили:

Предраг Крстић, 
дипл.инж. саобраћаја

др Зоран Жегарац, 
дипл.инж. машинства

1 Верзија публикована у магазину ИНФО представља скраћени приказ Анализе.

Улица војводе Степе једна је од пет најзначајнијих саобраћајница на територији 
градске оштине Вождовац. Са дужином од око 8 km спада у ред најдужих градских 
саобраћајница. Пружа се од Аутокоманде (Трга Ослобођења) до улице Стражарска 
коса у Кумодражу. Циљ израде Анализе је доношење Одлуке о потенцијалном 
дислоцирању трамвајских шина и реализацији одређеног профила Улице војводе 
Степе, а у складу са спроведеним вишекритеријумским вредновањем, како 
варијанте са трамвајском баштицом са стране у односу на коловоз, тако и варијанте 
са трамвајском баштицом у средишњем делу коловоза.
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Улична мрежа и 
раскрснице дуж 
Улице војводе Степе

Саве Машковића, око 10 350 возила на дан 
у оба смера и да око 11 200 возила у току 
дана са овог потеза скреће десно, а око 8 
500 возила на дан скреће лево у попречне 
правце. Истовремено, са попречних 
праваца ка основном правцу јавља се око 
16 000 возила дневно.
 На посматраном потезу у 
функцији је 21 стајалиште (10 у смеру 
Саве Машковића - Аутокоманда и 11 у 
супротном смеру). Пролазна трамвајска 
стајалишта дуж предметног потеза уједно 
представљају и пролазна стајалишта за 
аутобуске линије.

простори у оквиру појединих јавних 
намена су запуштени или недовољно 
опремљени, али има и оних који су 
уређени и представљају окосницу 
окупљања и задржавања становника. С 
обиром на континуалан фронт и високу 
изградњу у појединим зонама, делови 
тротоара су у засену постојеће физичке 
структуре.

Постојеће стање саобраћајних система
Предметни саобраћајни потез се пружа 
правцем југоисток–северозапад од 
Аутокомаде до Улице Саве Машковића и 
обухвата део Улице војводе Степе. Дужина 
овог саобраћајног правца износи око 
3000 m. Регулација у постојећем стању 
је променљива и износи у највећем делу 
улице између 18 и 25 метара. 
 Дуж предметног дела Улице 
војводе Степе налазе се 23 раскрснице. 
Најзначајнија укрштања овог саобраћајног 
правца су Аутокомада (кружни ток), затим 
укрштање са улицом Трише Кецлеровића, 
Боже Јанковића, Витановачком, 
Никшићком, Босе Милићевић, Љуба 
Вучковића и Саве Машковића односно 
улицом Вождовачки кружни пут. Од 
укупног броја раскрсница, три су у режиму 
семафорске сигнализације.
 Доминантни део у структури 
саобраћајног тока2 заузимају путнички 
аутомобили, са учешћем од око 87 %. 
Учешће осталих видова саобраћаја у 
структури саобраћајног тока дато је у 
следећој табели:

Овим саобраћајним правцем дневно 
саобраћа преко 300 трамваја у оба смера.
 С обзиром да се од 2006. године 
у Београду не спроводе саобраћајна 
истраживања на примарним саобраћајним 
потезима и раскрсницама, анализа 
утицаја положаја трамвајских шина 
на одвијање индивидуалног моторног 
саобраћаја спроведенa је на основу 
моделске симулације постојећег стања 
уз помоћ Транспортног модела Београда. 
На основу ове анализе, која је поштовала 
успостављен режим саобраћаја, као у 
постојећем стању, добијени су подаци 
који показују да је просечно оптерећење 
по деоници потеза, од Аутокоманде до 

 На предметном потезу могуће је 
издвојити неколико зона неповољних за 
пешачки саобраћај, које би планираном 
реконструкцијом требало елиминисати 
или свести негативне утицаје на пешачке 
токове на најмању могућу меру.
 Пешачки саобраћај је изузетно 
отежан паркирањем на тротоару, додатно 
је угрожен слабом прегледношћу 
(последица несавесног и недозвољеног 
паркирања, уских тротоара као и 
близине трамвајских шина и тротоара). 
Посебно су непрегледна и ризична места 
укрштања Улице војводе Степе и бочних 
улица, где због постојеће изградње на 
самој регулацији и непосредне близине 
шина настаје конфликт. Таква места 

ризична су и за укрштање траса кретања 
моторних возила, па су на појединим 
местима учестале саобраћајне несреће. 
Дуж потеза скоро да не постоје места 
адекватних одморишта, осим у зони 
испред Вождовачке цркве, у парку 
преко пута Више електротехничке 
школе, и у мањој мери испред јавних 
објеката. Поменути простори су углавном 
девастирани или недовољно опремљени. 
Ниво опремљености мобилијаром је 
низак, тако да осим постојеће расвете 
и аутобуских стајалишта, нема других 
елемената мобилијара. 
 На предметном потезу 
карактеристична је различита 
атрактивност амбијената. Јавни 

Улица војводе Степе 
– постојеће стање, 
поглед из правца 
Аутокоманде

 Паркирање је решено на 
тротоарима дуж саме Улице војводе 
Степе, испред јавних или стамбених 
објеката, унутар наменских гаража, у 
оквиру унутрашњих дворишта или у 
унутрашњости блокова, у стамбеним 
зонама. Услед недостатка потребног броја 
паркинг места, најчешће је присутно 
паркирање на тротоару Улице војводе 
Степе, што у великој мери омета кретање 
пешака и доводи до конфликта између 
различитих видова саобраћаја. У време 
вршних саобраћајних оптерећења, 
присутно је и привремено паркирање 
на коловозу што представља највећи 
проблем у одвијању саобраћаја на датом 
потезу. 

 Квалитет пешачких амбијената 
се може посматрати кроз неколико 
критеријума: безбедност пешачких 
комуникација (просторна доступност 
пешачких токова, ширина тротоара, 
близина стационарног саобраћаја, 
визуелна прегледност околних 
саобраћајних површина), комфор 
пешачких амбијената (постојање 
адекватних одморишта у зонама 
јавних намена, ниво опремљености 
урбаним мобилијаром, низак ниво буке, 
засенченост пешачких простора) и 
атрактивност пешачких комуникација 
(атрактивност садржаја, постојање 
дрвореда, бонитет и атрактивност околне 
архитектуре). 

4 

 

 

Улична мрежа и раскрснице дуж Улице војводе Степе 

Доминантни део у структури саобраћајног тока2 заузимају путнички аутомобили, са 
учешћем од око 87 %. Учешће осталих видова саобраћаја у структури саобраћајног 
тока дато је у следећој табели: 
 

СТРУКТУРА %
путничка возила 87.4
теретна возила 3.25
аутобус 3.8
трамвај 5.55

 
Овим саобраћајним правцем дневно саобраћа преко 300 трамваја у оба смера. 

                                            

2 Снимање саобраћаја 2006. година, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду 

2  Снимање саобраћаја 2006. година, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду
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Попречни пресек 
улице  Варијанта 1а

Попречни пресек 
улице –  Варијанта 2

и трамвајске баштице са стране укупне 
ширине 6 метара (2x3). У појединим 
блоковима уз саобраћајницу планирана 
је реализација сервисних саобраћајница, 
као и изградња паркинг површина 
са управним паркирањем возила. Са 
сервисне саобраћајнице планиран је 
приступ конкретним садржајима уз улицу 
као и један број паркинг места.
 Ово варијантно решење 
представља у основи модификовано 
постојеће стање, односно начин на који се 
данас обавља функционисање саобраћаја, 
како јавног тако и индивидуалног, 
дуж предметног саобраћајног правца. 
Задржава се постојећи коловоз са по 
једном саобраћајном траком по смеру 
и трамвајске баштице обострано у 
односу на коловоз. Увођење сервисних 
саобраћајница у појединим блоковима, 
у основи ће утицати на мању дисперзију 
прелазака преко трамвајских шина, али ће 
се тај прелазак одвијати на укрштањима 
веза сервисних саобраћајница са главним 
током улице, чији капацитет због броја 
планираних саобраћајних трака остаје 
као у постојећем стању. 

планирана је реализација још по једне 
саобраћајне траке по смеру за моторни 
саобраћај као и тротоари променљиве 
ширине, у мери у којој то дозвољава 
постојећа регулација саобраћајнице.
 Овакав профил саобраћајнице 
Војводе Степе планира се до Улице 
краља Владимира (биоскоп Вождовац) 
јер је то део улице у коме се постојећи 
вишеспратни стамбени објекти налазе на 
постојећој регулацији. Овим варијантним 
решењем нема рушења објеката у зони од 
Аутокоманде до улице Краља Владимира.
Преостали део Улице војводе Степе на 
делу од Улице краља Владимира до Улице 
Саве Машковића планиран је са профилом 
као у варијантним решењима 1 и 1а.
 Варијанта 2 којом се задржава 
решење Улице војводе Степе, као 
што је то дато у важећем Детаљном 
урбанистичком плану потеза дуж Улице 
војводе Степе у Београду (Службени 
лист града Београда бр. 21/91), планира 
се реконструкција Улице војводе Степе 
у оквиру планираних регулација тако 
што би се задржао постојећи коловоз са 
траком по смеру, укупне ширине 7 метара, 

Попречни пресек 
улице Варијанта 1

Дуж предметног 
саобраћајног правца 
поред трамвајског 
подсистема, саобраћа 
и једна линија 
аутобуског подсистема 
јавног превоза:

 Варијанта 1 захтева (због ширег 
коловоза, трамвајских стајалишта и 
потребе за постојањем тротоара ширине 
примерене трговачком карактеру улице) 
рушење једног броја високих објеката, као 
и увођење нових елемената комуналне 
инфраструктуре.
 Варијанта 1а представља 
модификовану Варијанту 1 у делу који 
се односи на рушење објеката у зони 
предметног саобраћајног потеза од 
Аутокоманде до биоскопа Вождовац. 
Према овом варијантном решењу 
планирана је реализација трамвајске 
баштице у средишњем делу коловоза 
ширине 7,5 метара којом би се водио 
трамвајски саобраћај, обострани коловоз 
са две траке по смеру ширине 6,5 метара 
као и обострани тротоари променљиве 
ширине који одговарају карактеру ове 
улице.
 На делу од Аутокоманде до 
улице Краља Владимира, тротоари 
би у појединим деловима улице били 
формирани пробијањем приземља 
постојећих стамбених зграда уз 
задржавање стамбеног простора на 
осталим етажама објеката. Ово варијантно 
решење би у значајној мери умањило 
трошкове реализације планираног 
профила Улице војводе Степе, чиме би 
био омогућен континуитет у вођењу 
возила јавног превоза, пешака али и 
моторних возила која саобраћају на делу 
од Аутокомаде до улице Саве Машковића.

 Варијанта 1б представља 
такође модификовану Варијанту 1. 
Овим варијантним решењем предлаже 
се вођење трамваја у средишњем делу 
коловоза, саобраћајном траком која 
би заједно са трамвајским саобраћајем 
била коришћена и за кретање моторних 
возила. Поред ове две саобраћајне траке 

Варијантна решења трасе трамваја 
и профила Улице војводе Степе на 
делу од Аутокоманде до улице 
Саве Машковића
Према Генералном плану Београда 2021 
(Службени лист града Београда, бр. 27/03, 
25/05, 34/07 и 63/09), Улица војводе 
Степе задржава се у постојећем стању: у 
рангу улице I реда. Важећим Детаљним 
урбанистичким планом потеза дуж Улице 
војводе Степе у Београду (Службени лист 
града Београда бр. 21/91), Улица војводе 
Степе се задржава као у постојећем стању, 
са променљивом регулацијом од 26 
метара у зони Аутокоманде до 44 метра 
у појединим деловима где је планирана и 
сервисна саобраћајница.
 Значајно је нагласити да је обе 
Варијанте (1 и 2) могуће реализовати 
фазно, што предпоставља постепену 
реконструкцију коловоза и трамвајске 
баштице па након тога у некој каснијој 
фази реализацију осталих елемената 
попречног профила.
 Варијанта 1 представља 
реконструкцију и изградњу елемената 
саобраћајнице уз промене у попречном 
профилу. Овом варијантом планира се 
реализација трамвајске баштице од 7,5 
метара и вођење трамваја средином 
саобраћајнице, затим две саобраћајне 
траке по смеру укупне ширине 6,5 метара 
и тротоар променљиве ширине.
 Овим решењем не планирају се 
сервисне саобраћајнице, док се паркинг 
простор планира на појединим деловима 
уз саобраћајнице где то могућности 
дозвољавају.

.
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инфраструктуре – прорачунате на 
основу јединичних цена из базе података 
Урбанистичког завода Београда, а на 
основу предмера потребних радова који 
је урађен у Урбанистичком заводу; и
- процене трошкова изградње 
саобраћајних површина – прорачунате 
на основу јединичних цена из базе 
података Урбанистичког завода Београда. 
Трошкови су израчунати као збир 
трошкова изградње трамвајске баштице и 
колосека, коловоза, тротоара, паркинга и 
сервисних саобраћајница.

на датом подручју у средствима јавног 
оглашавања, а за површину потребну 
за проширење постојећег профила 
саобраћајнице у оквиру нове регулације;
- процене трошкова надокнаде за 
порушене објекте  – прорачунате на 
основу оријентационе цене изградње 
објеката по m2. Површина објеката је 
процењена на основу расположивих 
топографских подлога подручја уз Улицу 
војводе Степе у предложеној регулационој 
ширини саобраћајнице;
- процене трошкова изградње 

Улице војоводе Степе, са коловозом са по 
једном саобраћајном траком по смеру 
и обостраним једносмерним сервисним 
саобраћајницама, паркинг површинама 
уз сервисне саобраћајнице и обостраним 
тротоарима ( Варијанта 2 – трамвај са 
стране).
Трошкови су за обе варијанте процењени 
на основу:
- процене трошкова експропријације 
земљишта – прорачунате на основу 
тржишне цене земљишта, односно 
продајне цене земљишта која је у понуди 

Опис критеријума
Мањи инвестициони трошкови
Процена инвестиционих трошкова 
је рађена за две варијанте (и две 
подваријанте) изградње планираних 
садржаја:
- изградња трамвајског колосека 
средином Улице војводе Степе, са 
коловозом са по две саобраћајне траке 
по смеру, паркинг површинама уз коловоз 
и обостраним тротоарима ( Варијанта 1 - 
трамвај у средини); и
- изградња трамвајских колосека са стране 
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Преглед трошкова по варијантама дат је у следећим табелама3: 

Оријентациони трошкови реализације Варијанте 1 
 

Оријентациони трошкови реализације Варијанте 2

                                            

 

РБ Опис Јед.мере Количина Јед.цена Износ (дин) Износ (ЕУР)*
1 Земљиште м2 21,090 11,413 240,698,915 2,108,989 
2 Објекти 7,298,128,448 63,945,750 
a м2 15,011 85,598 1,284,904,073 11,258,250 
б м2 70,250 85,598 6,013,224,375 52,687,500 
3 Инфраструктура 963,156,802 8,439,120 

3.1 Водовод 155,787,450 1,365,000 
а ф200мм м 6,000 18,261 109,564,800 960,000
б ф 600мм м 900 51,359 46,222,650 405,000

3.2 Канализација - општа ф 300мм м 6,000 19,973 119,836,500 1,050,000 
3.3 Електроинсталације и објекти 124,287,570 1,089,000 
а ел. вод 1 kv потрош. м 6,000 6,277 37,662,900 330,000
б ел. вод 10 kv м 6,000 6,848 41,086,800 360,000
ц ел.вод.јавног осветљ. 1 kv м 3,000 6,277 18,831,450 165,000
д ел.водови контактне мреже 1 kv м 3,000 6,277 18,831,450 165,000

е уклањање постојећих ел.
инсталација 7,874,970 69,000

3.4 Телекомуникациони водови 72,415,485 634,500
а ТК канализација м 6,000 11,413 68,478,000 600,000

б
ТК оптички кабл саобр.
сигнализација 2ф100 м 3,000 1,312 3,937,485 34,500

4 Топловод 490,829,797 4,300,620 
5 Изградња 1,748,630,241 15,321,390 

5.1 Трамвајска баштица ширина 7.5 м 3,000 353,803 1,061,409,000 9,300,000 
5.2 коловоз м2 44,813 11,413 511,450,769 4,481,300 
5.3 тротоар м2 25,518 3,995 101,932,927 893,130
5.4 паркинзи уз улицу м2 8,087 9,130 73,837,545 646,960
6 УКУПНИ ТРОШКОВИ 10,250,614,404 89,815,249

Оријентациони трошкови реализације (варијанта 1- трамвај у средини)

РБ Опис Јед.мере Количина Јед.цена Износ (дин) Износ (ЕУР)*
1 Земљиште м2 21,090 11,413 240,698,915 2,108,989 
2 Објекти м2 67,500 85,598 5,777,831,250 50,625,000 
3 Инфраструктура 386,773,367 3,388,884 

3.1 Водовод м 105,913,800 928,010 
а ф200мм м 5,800 18,261 105,913,800 928,010 

3.2 Kанализација 133,819,100 1,172,515,
а кишна канализација мин ф300 м 6,700 19,973 133,819,100 1,172,515 

3.3 Електроинсталације и објекти 95,914,424 840,396 
а кабл 35  kv м 80 11,413 913,040 8,000
б водови 10  kv м 4,600 6,848 31,500,800 276,008 
ц водови 1  kv м 6,000 6,277 37,662,000 329,992 
д ел.вод.јавног осветљ. 1 kv м 3,000 6,277 18,831,000 164,996 
e уклањање постојећих ел. 

инсталација 7,007,584 61,400

3.4 Телекомуникациони водови 50,729,300 444,487 
Тк каналиѕација м 4,100 11,413 46,793,300 410,000 

а ТК оптички кабл саобр.
сигнализација 2ф100

м 3,000 1,312 3,936,000 34,487

4 Tопловод 396,743 3,476
5 Изградња 1,661,367,584 14,556,800 

5.1 Трамвајска баштица ширина 7 м 3,000 342,390 1,027,170,000 9,000,000 
5.2 коловоз м2 25,880 11,413 295,368,440 2,588,000 
5.3 тротоар м2 30,400 3,995 121,434,320 1,064,000 
5.4 паркинг м2 13,350 9,130 121,890,840 1,068,000 
5.5 сервисна саобр. м2 10,460 9,130 95,503,984 836,800 
6 УКУПНИ ТРОШКОВИ 8,066,671,116 70,679,673

Оријентациони трошкови реализације (варијанта 2 - трамвај са стране)

3Сви трошкови су дати у динарском износу и прерачунати су у евре (EUR) по курсу од 114,13 дин – средња вредност динара у 
односу на евро на дан 03.07.2013. 
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Оријентациони трошкови реализације Варијанте 1а
 

Оријентациони трошкови реализације Варијанте 1б
 
 
Смањење времена путовања возилима ЈГС 

 

РБ Опис Јед.мере Количина Јед.цена Износ (дин) Износ (ЕУР)*
1 Земљиште м2 21,090 11,413 240,698,915 2,108,989
2 Објекти 6,251,185,425 54,772,500 
a приземља солитера м2 2,780 85,598 237,961,050 2,085,000
б остали објекти м2 70,250 85,598 6,013,224,375 52,687,500 
3 Инфраструктура 963,156,802 8,439,120

3.1 Водовод 155,787,450 1,365,000
а ф200мм м 6,000 18,261 109,564,800 960,000 
б ф 600мм м 900 51,359 46,222,650 405,000 

3.2 Канализација - општа ф 300мм м 6,000 19,973 119,836,500 1,050,000
3.3 Електроинсталације и објекти 124,287,570 1,089,000
а ел. вод 1 kv потрош. м 6,000 6,277 37,662,900 330,000 
б ел. вод 10 kv м 6,000 6,848 41,086,800 360,000 
ц ел.вод.јавног осветљ. 1 kv м 3,000 6,277 18,831,450 165,000 
д ел.водови контактне мреже 1 kv м 3,000 6,277 18,831,450 165,000 
е уклањање постојећих ел.

инсталација 7,874,970 69,000 
3.4 Телекомуникациони водови 72,415,485 634,500 
а ТК канализација м 6,000 11,413 68,478,000 600,000 
б

ТК оптички кабл саобр.
сигнализација 2ф100

м 3,000 1,312 3,937,485 34,500 
4 Tопловод 490,829,797 4,300,620
5 Изградња 1,748,630,241 15,321,390 

5.1 Трамвајска баштица ширина 7.5 м 3,000 353,803 1,061,409,000 9,300,000
5.2 коловоз м2 44,813 11,413 511,450,769 4,481,300
5.3 тротоар м2 25,518 3,995 101,932,927 893,130 
5.4 паркинзи уз улицу м2 8,087 9,130 73,837,545 646,960 
6 УКУПНИ ТРОШКОВИ 9,203,671,382 80,641,999

Оријентациони трошкови реализације (варијанта 1a - трамвај у средини)

РБ Опис Јед.мере Количина Јед.цена Износ (дин) Износ (ЕУР)*
1 Земљиште м2 21,090 11,413 240,698,915 2,108,989 
2 Објекти 6,013,224,375 52,687,500 
б м2 70,250 85,598 6,013,224,375 52,687,500 
3 Инфраструктура 963,156,802 8,439,120 

3.1 Водовод 155,787,450 1,365,000 
а ф200мм м 6,000 18,261 109,564,800 960,000 
б ф 600мм м 900 51,359 46,222,650 405,000 

3.2 Канализација - општа ф 300мм м 6,000 19,973 119,836,500 1,050,000 
3.3 Електроинсталације и објекти 124,287,570 1,089,000 
а ел. вод 1 kv потрош. м 6,000 6,277 37,662,900 330,000 
б ел. вод 10 kv м 6,000 6,848 41,086,800 360,000 
ц ел.вод.јавног осветљ. 1 kv м 3,000 6,277 18,831,450 165,000 
д ел.водови контактне мреже 1 kv м 3,000 6,277 18,831,450 165,000 
е уклањање постојећих ел. 

инсталација 7,874,970 69,000

3.4 Телекомуникациони водови 72,415,485 634,500 
а ТК канализација м 6,000 11,413 68,478,000 600,000 
б

ТК оптички кабл саобр.
сигнализација 2ф100

м 3,000 1,312 3,937,485 34,500

4 Топловод 490,829,797 4,300,620 
5 Изградња 1,748,630,241 15,321,390 

5.1 Трамвајска баштица ширина 7.5 м 3,000 353,803 1,061,409,000 9,300,000 
5.2 коловоз м2 44,813 11,413 511,450,769 4,481,300 
5.3 тротоар м2 25,518 3,995 101,932,927 893,130 
5.4 паркинзи уз улицу м2 8,087 9,130 73,837,545 646,960 
6 УКУПНИ ТРОШКОВИ 8,965,710,332 78,556,999

Оријентациони трошкови реализације (варијанта 1б трамвај у средини)
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коришћењем возила јавног градског 
саобраћаја и осталих моторних возила, 
а делом у издвојену трамвајску баштицу 
у средишњи део коловоза – Варијанта 
1б) може се очекивати повећање брзине 
протока моторних возила за око 16,6%.

Смањење негативних утицаја 
саобраћаја на животну средину
Повећањем пропусне моћи деонице 
Улице војводе Степе повећава се и обим 
саобраћаја моторних возила. На основу 
спроведених моделских истраживања са 
подацима који су коришћени током израде 

Оптерећење уличне 
мреже у планираном 
стању (две 
саобраћајне траке 
по смеру) у пресеку 
јутарњи вршни час 
(возила/h)4

- брзина саобраћајног тока по извршеном 
оптерећењу мреже Vcur =42 km/h; и
- време путовања ПА по извршеном 
оптерећењу мреже tcur = 10min 37s.

 На основу добијених података 
може се закључити следеће: у случају 
делимичног повећања пропусне моћи 
деонице Улице војводе Степе на делу од 
Аутокоманде до техничке окретнице код 
улице Саве Машковића (увођења две 
саобраћајне траке по смеру и смештање 
трамвајског саобраћаја делом у средишњу 
саобраћајну траку са заједничким 

смеру и обостране трамвајске баштице 
као и тротоаре, променљиве ширине.
 На основу спроведених моделских 
истаживања добијени су следећи подаци о 
функционисању саобраћаја у постојећем 
стању у коме посматрана саобраћајница 
има по једну саобраћајну траку по смеру 
и обостране трамвајске баштице (слично 
као Варијанта 2):
- просечан број возила по деоници око 10 
350 возила на дан;
- брзина саобраћајног тока по извршеном 
оптерећењу мреже Vcur =36 km/h; и
- време путовања ПА по извршеном 
оптерећењу мреже tcur = 12 min 57s.

 Предлог новог планског решења 
подразумевао би и повећање броја 
саобраћајних трака, тако да би се у Улици 
војводе Степе саобраћај одвијао на по две 
саобраћајне траке по смеру. Повећање 
броја саобраћајних трака условио 
би и повећање пропусне моћи ове 
саобраћајнице, али и пораст броја возила 
на деоницама.
 На основу спроведене симулације 
и моделских истраживања добијени 
су следећи подаци о функционисању 
саобраћаја у случају повећања капацитета 
и броја возила на посматраној деоници 
Улице војводе Степе:

- просечан број возила по деоници око 13 
100 возила на дан;
- брзина саобраћајног тока по извршеном 
оптерећењу мреже Vcur =43 km/h; и
- време путовања ПА по извршеном 
оптерећењу мреже tcur = 9 min 29s.

 На основу добијених података 
може се закључити следеће: у случају 
значајног повећања пропусне моћи 
деонице Улице војводе Степе на делу од 
Аутокоманде до техничке окретници код 
улице Саве Машковића (увођења две 
саобраћајне траке по смеру и смештање 
трамвајског саобраћаја у издвојену 
трамвајску баштицу у средишњи део 
коловоза) може се очекивати повећање 
брзине протока моторних возила за око 
19,4%.
 За Варијанту 1б у којој се по једна 
саобраћајна трака на делу од Аутокоманде 
до Улице краља Владимира користи 
заједнички од стране трамваја и моторних 
возила добијени су следећи подаци: 

- просечан број возила по деоници око 10 
820 возила на дан;

Смањење времена путовања возилима 
јавног градског превоза
У циљу сагледавања функционисања 
трамвајског саобраћаја, током месеца 
априла и маја 2013. године спроведена 
су истраживања времена вожње на 
предметној траси, као и на недавно 
реконструисаној, у Булевару краља 
Александра, на потезу од Правног 
факултета до пијаце Звездара (Цветкова 
пијаца) и у Улици Јурија Гагарина на делу 
од тржног центра Делта сити до Блока 
45. Након више спроведених мерења 
добијени су следећи подаци: просечно 
време превоза на изабраним деоницама 
улица у којима се трамвајски саобраћај 
одвија у средишњим, издвојеним 
трамвајским баштицама износи 10,99 
минута, што даје просечну брзину од 
око 16,36 km/час. Поред наведеног, 
истраживање је вршено и на деоници 
Улице војводе Степе која је предмет 
вишекритеријумског вредновања. 
Просечно време превоза на постојећој 
траси трамваја у оба смера на деоници од 
Аутокоманде до Улице Саве Машковића 
износи 13,25 минута, што даје просечну 
брзину превоза од око 14,61 km /час.
 На основу спроведних анализа и 
добијених резултата, може се закључити да 
се премештањем трамвајског саобраћаја 
у средишњи део коловоза (Варијанте 1 и 
1а), може очекивати смањење времена 
путовања на предметној деоници за 
око 17,05% у односу на време путовања 
измерено током априла и маја месеца. 
Увођењем и вредновање  Варијанте 1б, 
било је потребно прикупити податке са 
деонице уличне мреже којом саобраћа 
и трамвајски саобраћај, али у истом 
нивоу са осталим моторним саобраћајем 
(саобраћајна трака се заједнички 
користи). Због дужине у којој се предлаже 
ова варијанта, анализе времена путовања 
возила јавног саобраћаја вршене су на 
Београдској улици (део од Славије до 
Правног факултета). 
 На основу ових резултата уочава 
се да би се за случај вођења трамваја по 
Варијанти 1б, време путовања возилима 
јавног градског саобраћаја (трамвајима) 
на деоници Улице војводе Степе умањило 
за око 15,8% у односу на време путовања 
измерено током априла и маја месеца. 

Повећање брзине протока моторних 
возила
Улица војводе Степе у постојећем стању 
има по једну саобраћајну траку у сваком 

4Извор података: Транспортни модел Београда 2006.год; Саобраћајни мастер план Београда – СМАРТ ПЛАН 2009. год – 
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда
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социометријских метода додатно 
утиче да се добијеним резултатима 
не може прићи на исти начин као да 
су добијени егзактним математичким 
процедурама у поступку решавања 
строго детерминистичких проблема, већ 
је потребно извршити додатне анализе 
стабилности добијених решења.

Метода МАТРИЦА ИСПУЊЕЊА 
КРИТЕРИЈУМА
Имајући у виду природу проблема избора 
оптималног из групе алтернативних 
Пројеката (варијанти) извесно је да 
би примена неке од једноставнијих и 
доносиоцу одлуке очигледнијих метода 
вишекритеријумске анализе била добро 
решење. Матрица испуњења критеријума 
је једна од таквих која унапређује основну 
методу тежинског сабирања.
 У поступку избора оптималног из 
групе Пројеката одлуком се жели постићи 
испуњење одређених критеријума при 
чему критеријум може бити добијање 
нечега што се нема или елиминација 
нечега што се има. С обзиром на 
потребу да опише целину проблема, 
избор система критеријума и њихових 
индикатора је осетљиво питање.

Хијерархија критеријума
Истраживање хијерархије критеријума 
и утврђивање њихових места на 
вредносној скали је веома значајно, може 
се рећи чак кључно питање у одлучивању 
о преференцијама понуђених Пројеката/
Варијанти. Хијерархија критеријума је 
последица друштвених, економских и 
политичких импликација и одражава 
друштвено жељену расподелу ефеката 
процеса изградње понуђених пројеката у 
односу на постављене критеријуме. 
 Истраживање и проверавање 
вредносних система захтева да се у свим 
вредносним проблемима пажња усмери 
на објективно утврђивање искуствених 
чињеница. Искуствене чињенице 
се утврђују на основу истраживања 
мишљења и ставова савременим 
социолошким методама које се најчешће 
заснивају на анкетним испитивањима 
јавног мњења или неког његовог дела. 
 Као резултат истраживања 
потребно је добити вредности за а, б, в, 
г, д које престављају релативне важности 
одговарајућих критеријума А,Б,В,Г,Д при 
чему је

а + б + в + г +д = 1.

Повећање безбедности саобраћаја
Овај критеријум је описан бројем 
саобраћајних незгода8  са учешћем 
трамваја на деоници Булевара краља 
Александра пре и после реконструкције 
(пребацивање трамвајских шина 
у средишњи део коловоза). Број 
саобраћајних незгода на траси 
Булевара краља Александра пре 
реконструкције износио је укупно 33. 
После рекострукције ове саобраћајнице 
и смештања трамваја у средишњи део 
коловоза број саобраћајних незгода са 
учешћем трамваја износио је 15, што је 
смањење за 54,5%.
 Поређењем са бројем незгода на 
Улици војводе Степе, може се очекивати 
да број саобраћајних незгода са учешћем 
трамваја буде смањен за исти проценат 
односно са 27 на укупно 12 на годишњем 
нивоу.
 Међутим, у случају увођења 
две саобраћајне траке по смеру и 
смештање трамвајског саобраћаја 
делом у средишњу саобраћајну траку са 
заједничким коришћењем возила јавног 
градског саобраћаја и осталих моторних 
возила, а делом у издвојену трамвајску 
баштицу у средишњи део коловоза – 
Варијанта 1б, број саобраћајних незгода 
се повећава јер се према добијеним 
подацима за исти период, током 2012. 
године, у Београдској улици догодио 
већи број саобраћајних незгода него у 
Булевару краља Александра и то за око 
33%.
 На основу ових података, 
процењено је да би се број саобраћајних 
незгода у Улици војводе Степе у 
случају вођења трамваја у профилу 
саобраћајнице предложеног по Варијанти 
1б, смањио за око 8% на годишњем нивоу.

Вишекритеријумско вредновање 
варијантних решења
Алтернативни пројекти реконструкције 
Улице војводе Степе би требало да се 
евалуирају према унапред установљеним 
критеријумима који могу бити различито 
дефинисани и међусобно директно 
неупоредиви. Методе евалуације које 
нам у том случају стоје на располагању 
су различите, али с обзиром на природу 
проблема вишекритеријумске анализе 
представљају научно засноване методе 
које могу дати добре резултате.
Разнородност критерујума и њихових 
релативних важности чини их 
директно неупоредивим, а примена 

тока7, то се за предметну деоницу Улице 
војводе Степе сразмерно повећању брзине 
тока може очекивати умањење емисије за 
око 5% (oкo 127 935,9 g/dan) те се укупно 
повећење емисије угљен моноксида за 
Улицу војводе Степе за случај две траке 
по смеру, смештање трамваја у средишњу 
издвојену трамвајску баштицу и повећања 
обима саобраћаја, може очекивати за око 
18,5%.
 У случају делимичног повећања 
пропусне моћи деонице Улице војводе 
Степе на делу од Аутокоманде до техничке 
окретнице код Улице Саве Машковића 
(увођења две саобраћајне траке по смеру 
и смештање трамвајског саобраћаја 
делом у средишњу саобраћајну траку са 
заједничким коришћењем возила јавног 
градског саобраћаја и осталих моторних 
возила, а делом у издвојену трамвајску 
баштицу у средишњи део коловоза – 
Варијанта 1б) може се очекивати повећање 
емисије угљен моноксида дневно за око 
1,4%.

Мастер плана саобраћаја и Транспортног 
модела Београда процењено је да ће 
се након повећања пропусне моћи ове 
деонице улице обим саобраћаја моторних 
возила просечно по деоници повећати за 
око 27 %.
 Ако се узме у обзир структура 
саобраћајног тока без учешћа трамвајског 
саобраћаја и ако се сва моторна возила 
у саобраћајном току поделе према 
потрошњи горива на основу расподеле 
која је добијена из Анализе тржишта 
деривата нафте Републике Србије 
током 2011. године5 и ако се у обрачун 
унесу Подаци о просечним количинама 
издувних гасова и у друмском транспорту 
(преузети из материјала „Одређивање 
количина емитованих загађујућих 
материја пореклом од друмског 
саобраћаја применом COPERT IV модела 
европске агенције за животну средину”6), 
добијају се следећи резултати: 
 Ниво емисије угљен моноксида 
опада са порастом брзине саобраћајног 
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Смањење негативних утицаја саобраћаја на животну средину 
 
Повећањем пропусне моћи деонице Улице војводе Степе повећава се и обим 
саобраћаја моторних возила. На основу спроведених моделских истраживања са 
подацима који су коришћени током израде Мастер плана саобраћаја и Транспортног 
модела Београда процењено је да ће се након повећања пропусне моћи ове деонице 
улице обим саобраћаја моторних возила просечно по деоници повећати за око 27 %. 
 
Ако се узме у обзир структура саобраћајног тока без учешћа трамвајског саобраћаја и 
ако се сва моторна возила у саобраћајном току поделе према потрошњи горива на 
основу расподеле која је добијена из Анализе тржишта деривата нафте Републике 
Србије током 2011. године 5 и ако се у обрачун унесу Подаци о просечним количинама 
издувних гасова и у друмском транспорту преузети из материјала: Одређивање 
количина емитованих загађујућих материја пореклом од друмског саобраћаја применом 
COPERT IV модела европске агенције за животну средину6, добијају се следећи 
резултати: 
 

варијанта трамвај са стране              
( g  / dan)  трамвај у средини ( g /dan)

ПУТНИЧКА ВОЗИЛА 103392.3 129014.7

БУС 2469.6 3080.0
ЛАКА ТЕРЕТНА 
ВОЗИЛА 2062.83 2574.66
УКУПНО 107924 134669.4  

 
Количине емисије угљен моноксида дневно, на посматраној деоницу Улице војводе Степе 

у зависности од врсте возила 

 
 

Ниво емисије угљен моноксида опада са порастом брзине саобраћајног тока7, то се за 
предметну деоницу Улице војводе Степе сразмерно повећању брзине тока може 
очекивати умањење емисије за око 5% (oкo 127 935,9 g/dan) то се укупно повећење 
емисије угљен моноксида за Улицу војводе Степе за случај две траке по смеру, 
смештање трамваја у средишњу издвојену трамвајску баштицу и повећања обима 
саобраћаја, може очекивати за око 18,5%. 
 
У случају делимичног повећања пропусне моћи деонице Улице војводе Степе на делу 
од Аутокоманде до техничке окретнице код Улице Саве Машковића (увођења две 
саобраћајне траке по смеру и смештање трамвајског саобраћаја делом у средишњу 
саобраћајну траку са заједничким коришћењем возила ЈГС-а и осталих моторних 
возила, а делом у издвојену трамвајску баштицу у средишњи део коловоза – Варијанта 
1б) може се очекивати повећање емисије угљен моноксида дневно за око 1,4%. 
 
 
 

                                            

5 Радна група Удружења нафтних компанија Србије (мај 2012. године) 
6 Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Институт саобраћајног факултета, октобар 2010.године 
7 Однос брзине возила и емисије загађивача (Tsunokawa, Hoban, 1996.) 

5 Радна група Удружења нафтних компанија Србије (мај 2012. године)
6 Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Институт саобраћајног факултета, октобар 2010.године
7 Однос брзине возила и емисије загађивача (Tsunokawa, Hoban, 1996.)
8 Извор података ГСП Београд
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професионалаца из сваке области која 
одговара појединим критеријумима. 
Извршена је анонимна анкета о перцепцији 
расподеле 1 (100%) преференција на 
пет наведених критеријума, а добијени 
резултати приказани су у следећој табели.

односу на хијерархију утврђених 
критеријума, односно на величине које 
имају стохастички карактер. Другачије 
стратификован узорак, број анкетираних 
или једноставно субјективно опредељење 
групе доносилаца одлуке може утврдити и 
нешто другачију расподелу преференција.
 Да би се проблем разрешио 
размотрено је неколико статистичких 
параметара, који могу помоћи.
 Стандардна девијација - сигма 
је у статистици апсолутна мера дисперзије 
у основном скупу. Она нам говори колико 

Експерт за / Оцена важности
област     критеријума    ИТ ПБС СВП ПБП СНУЖС
     
а-саобраћај    0.15 0.25 0.30 0.10 0.20
б-заштита животне средине  0.25 0.20 0.15 0.30 0.10
ц-саобраћај    0.10 0.30 0.30 0.15 0.15
д-саобраћај    0.10 0.25 0.20 0.20 0.25
е-инвестиције у саобраћају  0.10 0.20 0.30 0.30 0.10
ф-саобраћај    0.20 0.30 0.20 0.15 0.15
г-урбанизам    0.25 0.10 0.20 0.30 0.15
х-заштита животне средине  0.40 0.20 0.10 0.10 0.20
и-урбанизам    0.40 0.15 0.15 0.15 0.15
 ј-саобраћај     0.13 0.17 0.40 0.17 0.13
 к-заштита животне средине   0.10 0.15 0.20 0.20 0.35
 л-инвестиције у саобраћају   0.40 0.10 0.15 0.20 0.15
 ј-инвестиције у саобраћају   0.30 0.15 0.25 0.15 0.15
средња вредност   0.22 0.19 0.22 0.19 0.17
стандардна девијација-сигма  0.12 0.07 0.08 0.07 0.07

                  Варијанта I, шине у средини/ Варијанта II, шине са стране  
   
Критеријуми    ИТ ПБС СВП ПБВ СНУЖС
Релативна важност   0.220 0.190 0.220 0.190 0.170
     
Испуњење крит. у В I   0.787 1.000 1.000 1.000 0.836
Испуњење крит. у В II   1.000 0.444 0.829 0.837 1.000
     
ПП В I 0.915    
ПП В II 0.816    
ПП – пројектна преферентност     

и ставова социолошким методама која 
су у конкретном случају засноване на 
анкетним испитивањима јавног мњења 
или неког његовог дела. Имајући у виду 
природу проблема евалуације и поменуте 
критеријуме, изабрана је група од 13 

 Већа вредност Пројектне 
преферентности Варијанте са трамвајем 
у средини упућује на закључак да се у 
даљем раду и планској разради треба 
определити за ову варијанту.
 Примена социометријских метода 
у евалуацији по правилу захтева и анализу 
стабилности добијених решења.
 Имајући у виду околност да су 
мерила испуњења појединих критеријума 
егзактне, детерминистички одеђене 
величине Анализа стабилности 
решења се може вршити једино у 

Анализа стабилности решења
Као што је већ напоменуто, разнородност 
критерујума и њихових релативних 
важности чини их директно неупоредивим, 
а примена социометријских метода 
додатно утиче да се добијени резултати 
морају додатно проверити. У том 
контексту анализа стабилности односно 
осетљивости преферентног решења на 
могуће промене релативне важности 
појединих критеријума односно 
вредности појединих индикатора 
указаће на његову конвергентност 
односно дивергентност у којем случају 
поједине фазе генерисања алтернативних 
пројеката процеса евалуације морају да 
се понове. 

Вредновање варијантних решења 
реконструкције улице и трамвајских 
шина у Улици војводе Степе
У конкретном случају реконструкције 
улице и трамвајских шина у Улици 
војводе Степе разматрају се два основна 
алтернативна пројекта, и то: 
- Варијанта I са трамвајским шинама у 
средини; и
- Варијанта II са трамвајским шинама са 
стране.

 Пажљивом анализом природе 
варијантних решења и могућности 
разлучивања њихових предности и 
недостатака дошло се до закључка да 
алтернативне пројекте треба преиспитати 
према следећем сету критеријума за 
евалуацију:
А. Нижи инвестициони трошкови (ИТ) 
- мери се висином инвестицицоних 
трошкова алтернативних пројеката
Б. Повећање безбедности путовања 
(ПБС) - мери се бројем очекиваних 
саобраћајних незгода у јединици 
времена
В. Смањење времена путовања 
трамвајем (СВП) - мери се временом 
путовања возила јавног превоза (трамваја) 
у алтернативним опцијама пројекта
Г. Повећање брзине протока моторних 
возила (ПБП) - мери се брзином моторних 
возила у јединици времена
Д. Смањење негативних утицаја 
саобраћаја на животну средину 
(СНУЖС)  - мери се количином емисије 
референтног загађивача у јединици 
времена.
 Утврђивање хијерархије 
наведених критеријума за евалуацију 
врши се кроз истраживања мишљења 

Мерила критеријума као нумерички подаци приказани су у следећој табели за 
Варијанте I и II. Сагласно томе може се извршити обрачун појединачних коефицијената 
испуњења критеријума од којих је сваки бездимензијска величина која говори о томе у 
којој мери предметни пројекат испуњава задати критеријум у односу на пројекат који тај 
критеријум испуњава у максималној мери. На основу тога, може се формирати Матрица 
испуњења критеријума и обрачунати пројектна преферентност сваке варијанте.

Утврђивање коефицијената испуњења 
критеријума
Критеријуми се дефинишу тако да их је 
потребно остваривати у максималном 
или минималном износу. Између 
алтернативних Пројеката, установљава се 
према томе онај који испуњава критеријум 
у максималном или минималном износу 
и њему припада вредност 1. Осталим 
Пројектима додељују се вредности које 
одговарају релативном односу између 
најповољнијег и одговарајућег Пројекта.
 Коефицијент испуњења 
критеријума је бездимензијска величина 
која говори о томе у којој мери предметни 
пројекат испуњава задати критеријум у 
односу на пројекат који тај критеријум 
испуњава у максималној мери.

Матрица испуњења критеријума
 Утврђивањем коефицијената 
испуњења критеријума и њихових 
релативних важности ствара се подлога 
за последњу фазу вредновања пројеката 
и утврђивање најбољих. У том смислу 
формирана је матрица испуњења 
критеријума која у општем облику изгледа 
на следећи начин:

 Пројекти I и II по критеријумима А, 
Б, В, Г, Д релативних важности а, б, в, г, д се 
евалуирају вредностима коефицијената 
испуњења критеријума К.
 Најповољнији од разматраних 
пројеката је према дефиницији онај код 
којег је израз пројектна преферентност 
(ПП) максималан.

(ПП)и = а Каи + б Кби + в Кви + г Кги + д 
Кди   (и = 1,2)

 Формирање Матрице испуњења 
критеријума је суштина професионалног 
посла планера на евалуацији пројеката 
јер су у њој сажети практично сви подаци 
који могу бити од значаја за одлучивање 
о најповољнијим пројектима. На овај 
начин формирана, Матрица испуњења 
критеријума је подлога доносиоцу 
одлуке за поуздано одлучивање. Преглед 
коефицијената испуњења критеријума 
на алтернативним пројектима даје јасне 
одговоре на питања шта се са којим 
пројектом добија, а шта жртвује и колико 
то према друштвено прихватљивим 
опредељењима вреди.
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У поступку избора оптималног из групе Пројеката одлуком се жели постићи испуњење 
одређених критеријума при чему критеријум може бити добијање нечега што се нема 
или елиминација нечега што се има. Обзиром на потребу да опише целину проблема, 
избор система критеријума и њихових индикатора је осетљиво питање. 

Хијерархија критеријума 

Истраживање хијерархије критеријума и утврђивање њихових места на вредносној 
скали је веома значајно, рекло би се, чак кључно питање у одлучивању о 
преференцијама понуђених Пројеката/Варијанти. Хијерархија критеријума је производ 
друштвених, економских и политичких импликација и одражава друштвено жељену 
дистрибуцију ефеката процеса изградње понуђених пројеката у односу на постављене 
критеријуме.  
 
Истраживање и проверавање вредносних система захтева да се у свим вредносним 
проблемима пажња усмери на објективно утврђивање искуствених чињеница. Она се 
пак утврђују на основу истраживања мишљења и ставова савременим социолошким 
методама која се пак најчешће заснивају на анкетним испитивањима јавног мњења 
или неког његовог дела.  
 
Као резултат истраживања потребно је добити вредности за а, б, в, г, д које 
престављају релативне важности одговарајућих критеријума А,Б,В,Г,Д при чему је 
а + б + в + г +д = 1. 

Утврђивање коефицијената испуњења критеријума 

Критеријуми се дефинишу тако да их је потребно остваривати у максималном или 
минималном износу. Између алтернативних Пројеката, установљава се према томе онај 
који испуњава критеријум у максималном или минималном износу и њему придода 
вредност 1. Осталим критеријумима  Пројектима додељују се вредности које 
одговарају релативном односу између најповољнијег и одговарајућег Пројекта. 
 
Коефицијент испуњења критеријума је бездимензијска величина која говори о томе у 
којој мери предметни пројекат испуњава задати критеријум у односу на пројекат који 
тај критеријум испуњава у максималној мери. 

Матрица испуњења критеријума 

Изналажењем коефицијената испуњења критеријума и њихових релативних важности 
ствара се подлога за последњу фазу вредновања пројеката и утврђивање најбољих. У 
том смислу формирана је матрица испуњења критеријума која у општем облику 
изгледа на следећи начин: 
 

Критеријум А Б В Г Д 
Релативна важност а б в г д 
Пројекат I Ка1 Кб1 Кв1 Кг1 Кд1 

Пројекат II Ка2 Кб2 Кв2 Кг2 Кд2 
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даљем раду и планској разради треба 
определити за ову варијанту.
- У складу са добијеним резултатима 
Анализе, предлаже се профил Улице 
војводе Степе са две саобраћајне траке 
по смеру, трамвајском баштицом у 
средишњем делу коловоза, тротоарима 
и паркинзима (где је то могуће), целом 
дужином, на делу од Аутокоманде до 
Улице Саве Машковића
- Реализацију ширег профила улице 
могуће је фазно реализовати.
- На основу процене пораста броја 
становника и процене гравитационог 
подручја предметне саобраћајнице 
процењен је пораст броја путника 
на трамвајским линијама дуж ове 
саобраћајнице до 2021. године и он 
износи око 3.9% у односу на постојеће 
стање.
- Пребацивањем трамвајске баштице 
у средишњи део коловоза могуће је 
смањити губитке времена путовања 
моторних возила који настају због 
укрштања трасе трамваја и трасе 
моторних возила. Ови губици на 
годишњем нивоу износе око 1000 
часова.
- Вођењем трамвајског саобраћаја у 
средишњем делу коловоза смањује 
се укрштање пешачких токова са 
осталим видовима саобраћаја, а ниво 
саобраћајних незгода са учешћем 
трамваја смањује се за више од 50%.
- Повећањем пропусне моћи Улице 
војводе Степе (ширењем профила) 
повећава се и брзина кретања 
моторних возила за најмање око 16%.
- Вођењем трамвајског саобраћаја 
средишњим делом коловоза смањује се 
време путовања путника у трамвајском 
саобраћају на овој деоници уличне 
мреже, за најмање око 15%.

не и на три стандардне девијације што 
и овој подваријанти даје вероватноћу 
поузданости од 95%.
Закључак у вези подваријанти основне 
варијанте са трамвајем у средини је да 
је варијанта са пробијањем приземља 
успешно решила њен главни недостатак 
- превелику висину инвестиционих 
трошкова, а да варијанта са променљивом 
регулацијом иако је успешно решила 
питање смањења висине инвестиционих 
трошкова показала значајну слабост 
када је реч о повећању безбедности 
саобраћаја. С обзиром да су подваријанте 
упоређиване у односу на варијанту 
трамвај са стране пре коначног закључка 
извршено је међусобно упоређивање 
подваријанти.

Варијанта Ia шине у средини са 
пробијањем приземља/ Варијанта Iб – 
променљива регулација
Иако су подваријанте релативно 
уједначене и блиске по многим 
критеријумима, предност у поређењу 
подваријанти очигледно има 
подваријанта са пробијањем приземља 
(у одређеној мери скупља) пре свега 
по основу критеријума повећања 
безбедности саобраћаја (ПБС). Мерено 
овим критеријумом, варијанта Ia има битну 
предност која је и логична с обзиром да 
ова варијанта има издвојену трамвајску 
баштицу, а варијанта са променљивом 
регулацијом има заједничко вођење 
трамвајског и моторног саобраћаја у 
истом нивоу, а делом и у заједничкој траци.

Закључци Анализе:
- Већа вредност Пројектне 
преферентности Варијанте са 
трамвајем у средини Улице војводе 
Степе упућује на закључак да се у 

даље повољнији, могли би га сматрати 
стабилним решењем са вероватноћом 
од 99,7 %.
У конкретној ситуацији добитна 
варијанта са трамвајем у средини 
најслабије је прошла код критеријума 
висине инвестиционих трошкова па би 
значајније увећавање његове важности 
могло пореметити редослед пројектних 
преференција. У том смислу извршена 
је анализа стабилности решења у 
сценарију повећавања релативне 
важности овог критеријума за једну, 
две или три стандардне девијације уз 
пропорционално умањивање важности 
свих осталих критеријума, како би укупан 
збир остао 1 (100%).
 Иако у основи повољна, варијанта 
са трамвајем у средини се показала као 
нестабилна на значајније повећање 
релативне важности критеријума висине 
инвестиционих трошкова (ИТ), па се 
одатле њена повољност може гарантовати 
са 95% али се не може гарантовати са 
најпожељнијом вероватноћом од 99.7%
Сагласно томе корисно је развити 
подваријанте које би могле умањити 
поменуту слабост основне. Такве су 
Варијанта Iа са трамвајем у средини и 
пробијањем приземља за пешачке токове 
уместо рушења објеката и Варијанта Iб са 
променљивом регулацијом.

Варијанта Iа, шине у средини са 
пробијањем приземља / Варијанта II 
шине са стране
Варијанта Iа са трамвајем у средини 
и пробијањем приземља за пешачке 
токове уместо рушења објеката се кроз 
вредновање показала не само повољнијом 
у односу на Варијанту II са трамвајем са 
стране већ и као стабилном чак и у случају 
битног повећавања релативног удела 
критеријума вредности инвестиционих 
трошкова (ИТ) на три стандардне 
девијације што овој подваријанти даје 
вероватноћу поузданости од 99.7%. 

Варијанта Iб, шине у средини са 
сужењем (променљива регулација) / 
Варијанта II шине са стране
Варијанта Iб са трамвајем у средини 
и променљивом регулацијом се кроз 
вредновање такође показала не само 
повољнијом у односу на варијанту II са 
трамвајем са стране већ и стабилном 
чак и у случају битног повећавања 
релативног удела критеријума вредности 
инвестиционих трошкова на две, али 

Стандардна 
девијација-дијаграм

у просеку елементи скупа одступају од 
аритметичке средине скупа. Означава се 
грчким словом сигма, σ. Формула за њено 
израчунавање је:

где је:
      N - број елемената у скупу
      μ - аритметичка средина скупа
  i-ти члан скупа (i =1,2,...,N)

Правила за нормално расподељене 
податке
Тамно плаво је унутар интервала од 
плус-минус једне стандардне девијације 
од аритметичке средине. За нормалну 
расподелу, ово обухвата 68,27% скупа; 

плус-минус две стандардне девијације 
од аритметичке средине обухватају 95,45 
скупа%; плус-минус три стандардне 
девијације обухватају 99,73% посто скупа.
 У пракси, често се претпоставља 
да су подаци из приближно нормално 
расподељене популације. Ако је та 
претпоставка оправдана, онда се око 68% 
вредности налази у интервалу од плус-
минус једне стандардне девијације од 
аритметичке средине, око 95% вредности 
се налази у интервалу од плус-минус две 
стандардне девијације, а око 99,7% се 
налази унутар плус-минус 3 стандардне 
девијације. Ово је познато као Правило 
68-95-99,7 или емпиријско правило.
 Дакле, поједностављено речено, 
уколико би се нека од вредности 
релативне важности 0.22, 0.19, итд. 
променила у опсегу до 3 стандардне 
девијације-сигме, а пројекат са већом 
пројектном префернцијом остао и 

19 

 

Већа вредност Пројектне преферентности Варијанте са трамвајем у средини упућује на 
закључак да се у даљем раду и планској разради треба определити за ову варијанту. 
 
Примена социометријских метода у евалуацији по правилу захтева и анализу 
стабилности добијених решења. 
 
Имајући у виду околност да су мерила испуњења појединих критеријума егзактне, 
детерминистички одеђене величине Анализа стабилности решења се може вршити 
једино у односу на хијерархију утврђених критеријума, односно на величине које имају 
стохастички карактер. Дакле другачије стратификован узорак, број анкетираних или 
једноставно субјективно опредељење групе доносилаца одлуке може утврдити и 
нешто другачију расподелу преференција. 
 
Да би се проблем разрешио размотрено је неколико статистичких параметара, који 
могу помоћи. 
 
Стандардна девијација - сигма је у статистици апсолутна мера дисперзије у 
основном скупу. Она нам говори колико у просеку елементи скупа одступају од 
аритметичке средине скупа. Означава се грчким словом сигма, σ. Формула за њено 
израчунавање је: 
 

где је: 
           N - број елемената у скупу 

            μ - аритметичка средина скупа 
-   i-ти члан скупа (i =1,2,...,N) 

Правила за нормално расподељене податке 

 
 

Слика 21. Стандардна девијација-дијаграм 
 
Тамно плаво је унутар интервала од плус-минус једне стандардне девијације од 
аритметичке средине. За нормалну расподелу, ово обухвата 68,27% скупа; плус-минус 
две стандардне девијације од аритметичке средине обухватају 95,45 скупа%; плус-
минус три стандардне девијације обухватају 99,73% посто скупа. 
У пракси, често се претпоставља да су подаци из приближно нормално расподељене 
популације. Ако је та претпоставка оправдана, онда се око 68% вредности налази у 
интервалу од плус-минус једне стандардне девијације од аритметичке средине, око 
95% вредности се налази у интервалу од плус-минус две стандардне девијације, а око 
99,7% се налази унутар плус-минус 3 стандардне девијације. Ово је познато као 
Правило 68-95-99,7 или емпиријско правило. 
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• средња ватрогасна станица
• мала ватрогасна станица

Типологија ватрогасних станица заснована 
је на појединачном значају сваке 
ватрогасне станице и у директној је вези 
са површином припадајућег комплекса, 
капацитетима изградње и садржајима у 
комплексу ватрогасне станице.
 Поред наведених типова, Планом 
генералне регулације се као специфичан 
тип ватрогасне станице дефинише 
ватрогасни пункт. Под ватрогасним 
пунктом се подразумева ватрогасни брод, 
ватрогасни објекат малог капацитета 
(БРГП до 500 m2) или приземни део објекта 
друге намене у функцији опште заштите 
од пожара, експлозија, опасних материја и 
других акцидентних ситуација. 

МРЕЖА ВАТРОГАСНИХ СТАНИЦА
Плански дефинисаном мрежом 
ватрогасних станица остварује се 
програмски циљ да се просторним 
распоредом и бројем ватрогасних станица 
обезбеди покривеност територије, којом 
се омогућава да просечно време стизања 
ватрогасног возила на место интервенције 
буде од 7-10 минута. 

Постојеће ватрогасне станице
Постојеће ватрогасне станице на 
територији плана приказане су у следећој 
табели:

Ватрогасне станице се као спе-
цијализовани јавни објекти планирају 
на површинама јавне намене. Планом 
генералне регулације ватрогасни пункт 
се, као специфичан тип ватрогасне 
станице, планира и на површинама јавнe 
наменe и на површинама осталих намена 
(комерцијалне зоне и градски центри).
 За планиране локације које се 
директно спроводе на основу Плана 
генералне регулације дефинисане 
су површине јавне намене. Планом 
генералне регулације дефинисане 
границе грађевинских парцела за јавне 
намене не могу се мењати. 

ГРАНИЦА И ОБУХВАТ ПЛАНА
Границом Плана генералне регулације 
мреже ватрогасних станица обухваћен 
је простор десет градских општина: 
Палилула, Земун, Нови Београд, Звездара, 
Чукарица, Стари град, Савски венац, 
Вождовац, Врачар, Раковица као и делови 
градских општина Сурчин и Гроцка 
у оквиру границе Генералног плана 
Београда 2021. (Службени лист града 
Београда, бр.27/03, 25/05, 34/07 и 63/09).

ТИПОЛОГИЈА ВАТРОГАСНИХ СТАНИЦА
Планом генералне регулације су на 
предметном подручју предвиђени 
следећи типови ватрогасних станица:
• централна ватрогасна станица
• велика ватрогасна станица

припремио:
Божидар Бојовић, 
дипл. просторни 
планер

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
МРЕЖЕ ВАТРОГАСНиХ СТАНИЦА
Ватрогасне станице су специјализовани јавни објекти и уређене површине намењене 
и организоване за пружање услуга заштите и спашавања људи и материјалних 
добара од пожара, експлозија, опасних материја и других акцидентних ситуација. 
Мрежа ватрогасних станица је динамичан систем који обухвата постојеће и 
локације за изградњу нових ватрогасних станица. Динамичност система обезбеђује 
се преносом функција на станице планиране на новим локацијама. 

Плански дефинисаном мрежом ватрогасних станица остварује се програмски циљ да се 
просторним распоредом и бројем ватрогасних станица обезбеди покривеност територије, 
којом се омогућава да просечно време стизања ватрогасног возила на место интервенције 
буде од 7-10 минута.  
 
 
Постојеће ватрогасне станице 
 
Постојеће ватрогасне станице на територији плана приказане су у следећој табели: 
 

 ознака назив адреса површина 
комплекса (hа) 

број 
ватр. возила 

спратност 
објеката 

I Звездара Мије Ковачевића 2-4 0.98 26 П+2 
II Вождовац Стевана Првовенчаног 1 0.15 12 П+1 
III Земун 22. октобра 27 0.49 11 П+1 
IV Кошутњак Кнеза Вишеслава 92 0.58 10 П+1 
V Железник Југословенска 2 0.04 2 П 
VI Батајница Јована Бранковића 8 0.107 2 П+1 
VII Сурчин Обилићев венац б.б. 0.153 2 П+1
VIII Овча Михајла Еминескуа 80 0.115 2 П 
IX Раковица село Бојана Ступице 15 0.035 3 П 
 
Поред наведених постојећих ватрогасних станица, на територији плана у делу Савског 
пристаништа се налази и ватрогасни брод са опремом и садржајима у функцији заштите 
од пожара објеката и пловила који се налазе у приобаљу река Саве и Дунав. 
 
Планиране ватрогасне станице 
 
Планом генералне регулације мреже ватрогасних станица планиране су и локације за 
изградњу нових ватрогасних станица. Планиране локације ватрогасних станица дате су у 
следећој табели: 
 

ознака планирана локација  тип ватрогасне станице 

1 Крњача средња 
2 Борча сала 
3 Сланачки пут мала 
4 Панчевачки пут мала 
5 Батајница средња 
6 Алтина 2 средња 
7 Ауто пут мала 
8 Блок 40 централна 
9 Миријево велика 
10 Ласта мала 
11 Кружни пут мала 
12 Липовица мала 
13 Радничка  мала 
14 Умка мала 
15 Дунавска мала 
16 Врчин средња 
17 Јајинци мала 
18 Бубањ поток пункт 
19 Добановци велика 
20 Лештане мала 
21 Херцеговачка пункт 
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су слободностојећи објекти, повучени у 
односу на регулациону линију. Дозвољена 
је изградња више објеката на парцели 
(комплексу). 
 Ватрогасни пункт, као специфичан 
тип ватрогасне станице, може бити 
слободностојећи објекат поред објеката 
друге намене на заједничкој парцели, или 
приземни део објекта друге намене.
 У случају изградње више 
објеката у комплексу ватрогасне станице,  
 
 

растојање између објеката мора бити 
најмање ½ висине вишег објекта. 
Минимално удаљење ватрогасног торња 
као самосталног објекта од осталих 
објеката у комплексу, мора бити ¼ његове 
висине.

Правила и услови за архитектонско, 
естетско обликовање објеката
Сви објекти у оквиру комплекса 
ватрогасне станице морају представљати 
јединствену функционално-естетску 
целину, а архитектонски склоп објеката 
мора бити у складу са њиховом наменом.

Ограђивање комплекса
Грађевинска парцела (комплекс) 
ватрогасне станице може се оградити 
транспарентном оградом максималне 
висине 1.40 m. Зидана ограда или 
сокла транспарентне ограде може 

Правила парцелације 
Грађевинска парцела ватрогасне станице 
се формира у складу са дефинисаним 
површинама парцеле. Није дозвољено 
формирање више грађевинских парцела у 
комплексу ватрогасне станице.
 Положај парцеле ватрогасне 
станице дефинисан је регулационом 
линијом која раздваја површину јавне 
намене од површина предвиђених за 
друге јавне и остале намене. 

Услови за колске приступе парцели
Свака грађевинска парцела, односно 
објекат на парцели, мора имати неометани 
колски приступ са саобраћајнице и 
прикључак на инфраструктурну мрежу. 
Улазе-излазе у комплекс предвидети што 
даље од раскрсница и стајалишта јавног 
градског превоза. 
 Излаз/улаз возила у комплекс 
мора бити дефинисан и адекватно 
обележен.

Паркирање на парцели
Паркирање ватрогасних возила и 
возила запослених решавати на парцели 
(комплексу). Потребан број паркинг места 
за запослене одредити према нормативу: 
1 паркинг место на 3 запослена. 

Типологија објеката
Објекти у комплексу ватрогасне станице 

просторија за обуку ватрогасаца, 
просторија за везу, фискултурна сала, 
чајна кухиња, мокри чвор и канцеларијски 
простор.
 Ватрогасни торањ је засебан 
објекат или део ватрогасног објекта 
предвиђен за психо-физичку обуку 
ватрогасаца. 
 Интерна станица за снабдевање 
горивом ватрогасних возила подразумева 
једно или више точионих места и 
резервоаре за складиштење горива.
 Спортско - рекреативне 
површине обухватају спортске терене 
и полигон за обуку ватрогасаца. Број 
спортских терена зависи од површине 
парцеле, а димензије терена су 
прилагођене њиховој намени (фудбал, 
кошарка, одбојка).
 Манипулативне површине су 
површине за кретање - манипулацију 
ватрогасних возила и паркирање возила 
запослених.

Поред наведених постојећих ватрогасних 
станица, на територији плана у делу Савског 
пристаништа се налази и ватрогасни 
брод са опремом и садржајима у функцији 
заштите од пожара објеката и пловила који 
се налазе у приобаљу река Саве и Дунав.

Планиране ватрогасне станице
 Планом генералне регулације 
мреже ватрогасних станица планиране су 
и локације за изградњу нових ватрогасних 
станица. Планиране локације ватрогасних 
станица дате су у следећој табели:

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
У КОМПЛЕКСИМА ВАТРОГАСНИХ 
СТАНИЦА
Општа правила уређења и грађења 
Намена објеката у комплексу 
У оквиру комплекса ватрогасне станице 
могућа је реализација следећих садржаја: 
ватрогасни објекат, ватрогасни торањ, 
интерна станица за снабдевање горивом, 
спортско-рекреативне површине, 
манипулативне површине, зелене и 
слободне површине. 
 Ватрогасни објекат - ватрогасни 
дом је обавезан садржај комплекса 
ватрогасне станице. Ватрогасни објекат 
може садржати следеће просторије: 
простор за гаражирање ватрогасних 
возила, радионица за сервисирање 
ватрогасних возила, просторија за 
смештај и сервис опреме за гашење 
пожара, просторија за одмор ватрогасаца, 
просторија за боравак ватрогасаца, 

Плански дефинисаном мрежом ватрогасних станица остварује се програмски циљ да се 
просторним распоредом и бројем ватрогасних станица обезбеди покривеност територије, 
којом се омогућава да просечно време стизања ватрогасног возила на место интервенције 
буде од 7-10 минута.  
 
 
Постојеће ватрогасне станице 
 
Постојеће ватрогасне станице на територији плана приказане су у следећој табели: 
 

 ознака назив адреса површина 
комплекса (hа) 

број 
ватр. возила 

спратност 
објеката 

I Звездара Мије Ковачевића 2-4 0.98 26 П+2 
II Вождовац Стевана Првовенчаног 1 0.15 12 П+1 
III Земун 22. октобра 27 0.49 11 П+1 
IV Кошутњак Кнеза Вишеслава 92 0.58 10 П+1 
V Железник Југословенска 2 0.04 2 П 
VI Батајница Јована Бранковића 8 0.107 2 П+1 
VII Сурчин Обилићев венац б.б. 0.153 2 П+1
VIII Овча Михајла Еминескуа 80 0.115 2 П 
IX Раковица село Бојана Ступице 15 0.035 3 П 
 
Поред наведених постојећих ватрогасних станица, на територији плана у делу Савског 
пристаништа се налази и ватрогасни брод са опремом и садржајима у функцији заштите 
од пожара објеката и пловила који се налазе у приобаљу река Саве и Дунав. 
 
Планиране ватрогасне станице 
 
Планом генералне регулације мреже ватрогасних станица планиране су и локације за 
изградњу нових ватрогасних станица. Планиране локације ватрогасних станица дате су у 
следећој табели: 
 

ознака планирана локација  тип ватрогасне станице 

1 Крњача средња 
2 Борча сала 
3 Сланачки пут мала 
4 Панчевачки пут мала 
5 Батајница средња 
6 Алтина 2 средња 
7 Ауто пут мала 
8 Блок 40 централна 
9 Миријево велика 
10 Ласта мала 
11 Кружни пут мала 
12 Липовица мала 
13 Радничка  мала 
14 Умка мала 
15 Дунавска мала 
16 Врчин средња 
17 Јајинци мала 
18 Бубањ поток пункт 
19 Добановци велика 
20 Лештане мала 
21 Херцеговачка пункт 

 
тип ватрогасне 

станице 

број 
предвиђених 
нових станица 

 
ЦЕНТРАЛНА 1 
ВЕЛИКА 2 
СРЕДЊА 4 
МАЛА 12 

ВАТРОГАСНИ ПУНКТ 2 
УКУПНО 21 

 
 
 
 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У КОМПЛЕКСИМА ВАТРОГАСНИХ 
СТАНИЦА 
 
Општа правила уређења и грађења  
 
Намена објеката у комплексу  
 
У оквиру комплекса ватрогасне станице могућа је реализација следећих садржаја: 
ватрогасни објекат, ватрогасни торањ, интерна станица за снабдевање горивом, спортско-
рекреативне површине, манипулативне површине, зелене и слободне површине.  
 
Ватрогасни објекат - ватрогасни дом је обавезан садржај комплекса ватрогасне 
станице. Ватрогасни објекат може садржати следеће просторије: простор за гаражирање 
ватрогасних возила, радионица за сервисирање ватрогасних возила, просторија за смештај и 
сервис опреме за гашење пожара, просторија за одмор ватрогасаца, просторија за боравак 
ватрогасаца, просторија за обуку ватрогасаца, просторија за везу, фискултурна сала, чајна 
кухиња, мокри чвор и канцеларијски простор. 

 
Ватрогасни торањ је засебан објекат или део ватрогасног објекта предвиђен за психо-
физичку обуку ватрогасаца.  
 
Интерна станица за снабдевање горивом ватрогасних возила подразумева једно или 
више точионих места и резервоаре за складиштење горива. 
 
Спортско-рекреативне површине обухватају спортске терене и полигон за обуку 
ватрогасаца. Број спортских терена зависи од површине парцеле, а димензије терена су 
прилагођене њиховој намени (фудбал, кошарка, одбојка). 
 
Манипулативне површине су површине за кретање - манипулацију ватрогасних возила и 
паркирање возила запослених. 
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СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
За локације постојећих ватрогасних 
станица које се задржавају у постојећој 
функцији - ЗПФ спровођење плана се 
врши директно на основу Плана генералне 
регулације (локације I, II, IV, VII) или на 
основу важећег урбанистичког плана 
који представља стечену урбанистичку 
обавезу (локација III). Локације постојећих 
ватрогасних станица које се планом 
задржавају до изградње планиране 
ватрогасне станице на новој локацији 
– ЗДИН (локације V, VI, VIII, IX) се након 
измештања постојећих садржаја реализују 
у складу са планираном наменом и 
урбанистичким параметрима из важеће 
планске документације.
 Спровођење Плана генералне 
регулације за локације планираних 
ватрогасних станица врши се на следеће 
начине:
- на основу важећих планова који 
представљају стечену урбанистичку 
обавезу – ВП;
- директно на основу Плана генералне 
регулације – ПГР; и
- кроз израду Планова детаљне регулације 
– ПДР.

Табела: Плански 
статус постојећих 
ватрогасних станица

Табела: План детаљне 
регулације у изради 
на основу донете 
Одлуке о изради 
плана

детаљне регулације, као и за комплексе 
постојећих ватрогасних станица који се 
Планом задржавају у постојећој функцији 
уз могућност реконструкције и доградње 
постојећих објеката.

Примена урбанистичких параметара у 
даљој урбанистичкој разради се врши 
на начин којим се обезбеђује да њиховe 
вредности у плановима нижег реда буду 
у оквирима дефинисаних минималних 
и максималних вредности из Плана 
генералне регулације. 

статусом који може бити:
- постојећа ватрогасна станица се 
задржава у постојећој функцији – ЗПФ; и
- постојећа ватрогасна станица се 
задржава до изградње планиране 
ватрогасне станице на новој локацији – 
ЗДИН.
 За постојеће ватрогасне 
станице планом су дефинисане могуће 
интервенције на постојећим објектима 
(реконструкција, доградња, текуће 
и инвестиционо одржавање) као и 
припадност типу ватрогасне станице за 
локације које се планом задржавају у 
постојећој функцији - ЗПФ.
 Планом генералне регулације 
постојећи ватрогасни брод се задржава 
на постојећој локацији и у постојећој 
функцији као тип ватрогасног пункта.

бити максималне висине 0.9 m. 
Материјализацију ограде ускладити са 
примењеним материјалима на фасади 
објекта. 

Посебна правила уређења и грађења 
За планиране типове ватрогасних станица 
посебним правилима уређења и грађења 
дефинисани су урбанистички параметри и 
услови изградње на парцели. Дефинисани 
урбанистички парметри се примењују на 
локације планираних ватрогасних станица 
које се плански разрађују Плановима 

ОДНОС ПЛАНА ПРЕМА ПОСТОЈЕЋИМ 
ВАТРОГАСНИМ СТАНИЦАМА
Планом генералне регулације утврђени су 
следећи начини усклађености постојећих 
ватрогасних станица и важеће планске 
документације:
- локација постојеће ватрогасне станице 
је у складу са важећим планским 
документом;              
- локација постојеће ватрогасне станице 
није у складу са важећим планским 
документом; и
- локација постојеће ватрогасне станице 
се налази у површинама за које нема 
важећег плана детаљне разраде. 

 Однос Плана генералне 
регулације према постојећим ватрогасним 
станицама дефинисан је планским 

 
Правила и услови за архитектонско, естетско обликовање објеката 

 
Сви објекти у оквиру комплекса ватрогасне станице морају представљати јединствену 
функционално-естетску целину, а архитектонски склоп објеката мора бити у складу са 
њиховом наменом. 
 
Ограђивање комплекса 
 
Грађевинска парцела (комплекс) ватрогасне станице може се оградити транспарентном 
оградом максималне висине 1.40 m. Зидана ограда или сокла транспарентне ограде може 
бити максималне висине 0.9 m. Материјализацију ограде ускладити са примењеним 
материјалима на фасади објекта.
 
Посебна правила уређења и грађења  
 
За планиране типове ватрогасних станица посебним правилима уређења и грађења 
дефинисани су урбанистички параметри и услови изградње на парцели. Дефинисани 
урбанистички парметри се примењују на локације планираних ватрогасних станица које се 
плански разрађују Плановима детаљне регулације, као и за комплексе постојећих 
ватрогасних станица који се Планом задржавају у постојећој функцији уз могућност 
реконструкције и доградње постојећих објеката. 
 
Примена урбанистичких параметара у даљој урбанистичкој разради се врши на начин којим 
се обезбеђује да њиховe вредности у плановима нижег реда буду у оквирима дефинисаних 
минималних и максималних вредности из Плана генералне регулације.  
 

 
- (И) индекс изграђености парцеле је однос (количник) бруто развијене грађевинске површине изграђеног 

или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле. 
- (З) индекс заузетости парцеле је однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или планираног 

објекта и укупне површине грађевинске парцеле изражен у процентима. 
 

типови ватрогасних  
станица 

централна велика средња мала ватрогасни 
пункт 

Минимална површина 
парцеле (hа) 

 
1.0 

 
0.8 

 
0.5 

 
0.2 

 
- 

Максимални индекс 
изграђености - И 

1.0 0.5 0.5 0.5 - 

Максимални индекс 
заузетости – З (%) 

40% 40% 40% 40% - 

Минималан % 
зеленила 

20% 20% 20% 20% - 

Максимална спратност 
ватрогасног објекта 

П+4+Пс П+2 П+2 П+1 П+1 

Максимална висина 
ватрогасног објекта (m) 

25 12 12 9 9 
 

Максимална висина 
ватрогасног торња (m) 

25 25 18 15 - 

Минималан број 
ватрогасних возила 

15 10 5 3 2 

 
Могући садржаји 

комплекса 

-ватрогасни дом 
-торањ 
-спортски терен    
-полигон 
-интерна станица 

-ватрогасни дом 
-торањ 
-спортски терен  
-полигон 
-интерна станица 

-ватрогасни дом 
-торањ 
-спортски терен и  
 полигон 
-интерна станица 

-ватрогасни дом 
-торањ 
-спортски терен 
 и полигон 
-интерна станица 

-ватрогасни дом  

ОДНОС ПЛАНА ПРЕМА ПОСТОЈЕЋИМ ВАТРОГАСНИМ СТАНИЦАМА 
 
Планом генералне регулације утврђени су следећи начини усклађености постојећих 
ватрогасних станица и важеће планске документације: 

- локација постојеће ватрогасне станице је у складу са важећим планским документом;               
- локација постојеће ватрогасне станице није у складу са важећим планским 

документом; и 
- локација постојеће ватрогасне станице се налази у површинама за које нема важећег 

плана детаљне разраде.  
 
Однос Плана генералне регулације према постојећим ватрогасним станицама дефинисан је 
планским статусом који може бити: 

- постојећа ватрогасна станица се задржава у постојећој функцији – ЗПФ; и 
- постојећа ватрогасна станица се задржава до изградње планиране ватрогасне 

станице на новој локацији – ЗДИН. 
 
Плански статус постојећих ватрогасних станица приказан је у следећој табели: 
 

ознака локација постојеће 
ватрогасне станице 

плански 
статус 

I Звездара ЗПФ 
II Вождовац ЗПФ 
III Земун ЗПФ
IV Кошутњак ЗПФ 
V Железник ЗДИН 
VI Батајница ЗДИН 
VII Сурчин ЗПФ 
VIII Овча ЗДИН
IX Раковица село ЗДИН 

 
 
За постојеће ватрогасне станице планом су дефинисане могуће интервенције на постојећим 
објектима (реконструкција, доградња, текуће и инвестиционо одржавање) као и припадност 
типу ватрогасне станице за локације које се планом задржавају у постојећој функцији - 
ЗПФ. 
 
Планом генералне регулације постојећи ватрогасни брод се задржава на постојећој локацији 
и у постојећој функцији као тип ватрогасног пункта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 
За локације постојећих ватрогасних станица које се задржавају у постојећој функцији - ЗПФ 
спровођење плана се врши директно на основу Плана генералне регулације (локације I, II, 
IV, VII) или на основу важећег урбанистичког плана који представља стечену урбанистичку 
обавезу (локација III). Локације постојећих ватрогасних станица које се планом задржавају 
до изградње планиране ватрогасне станице на новој локацији – ЗДИН (локације V, VI, VIII, 
IX) се након измештања постојећих садржаја реализују у складу са планираном наменом и 
урбанистичким параметрима из важеће планске документације. 
 
Спровођење Плана генералне регулације за локације планираних ватрогасних станица врши 
се на следеће начине: 

- на основу важећих планова који представљају стечену урбанистичку обавезу – ВП; 
- директно на основу Плана генералне регулације – ПГР; и 
- кроз израду Планова детаљне регулације – ПДР. 

 
ознака локација планиране 

ватрогасне станице 
тип 

станице 
спровођење  

1. Крњача средња ПГР 
2. Борча мала ПДР 
3. Сланачки пут мала ВП 
4. Панчевачки пут мала ПДР 
5. Батајница средња ВП 
6. Алтина 2 средња ПДР* 
7. Ауто пут мала ВП 
8. Блок 40 централна ПГР 
9. Миријево Велика ВП 
10. Ласта мала ПДР 
11. Кружни пут мала ПДР* 
12. Липовица мала ПДР 
13. Радничка мала ПДР 
14. Умка мала ПДР 
15. Дунавска мала ПГР 
16. Врчин средња ПДР* 
17. Јајинци мала ПДР* 
18. Бубањ поток пункт ВП 
19. Добановци велика ПДР 
20. Лештане мала ПДР 
21. Херцеговачка пункт ПДР 

 
*План детаљне регулације је у изради на основу донете Одлуке о изради плана 
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прилог припремио:
мр Зоран Солујић, 
дипл.инж.архитектуре

Преглед пијаца јавне 
намене по општинама 

Очекивани ефекти израде Плана 

За ЈКП Градске пијаце Београд:
- стратегија просторног развоја   
мреже пијаца; 
- правни основ за решавање имовинских 
односа дефинисањем јавнe намене; и 
- олакшана контрола и управљање 
(каталог локација).

За Секретаријат за урбанизам, 
Урбанистички завод Београда, јавне 
комуналне и друге надлежне институције:
 - спровођење из једног урбанистичког 
плана; и 
- поједностављену координацију 
планова. 

За Дирекцију за грађевинско земљиште: 
- мањи трошкови за планску 
документацију и прибављање подлога; и 
- интензивније коришћење градског 
грађевинског земљишта, посебно на 
локацијама градских пијаца. 

План генералне регулације мреже пијаца 
на простору Генералног плана Београда (у 
даљем тексту План) је у фази доношења. 
План је израђен на иницијативу ЈКП 
Градске пијаце и града Београда односно 
ЈП Дирекције за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда.

Општи циљеви израде Плана:
- сагледавање постојећe мрежe пијаца 
на простору Генералног плана Београда 
и комплетирање мреже новим 
локацијама пијаца у систему и локално 
(велетржница, градске пијаце и локалне 
пијаце);
- посебан третман за пијаце градског 
значаја; 
- повећање интезитета коришћења 
јавних простора на пијацама у централној 
зони; 
- стварање услова за селективну и 
плански усмерену реконструкцију и 
осавремењивање постојећих пијаца и 
- побољшање приступачности пијацама. 

Слика: План мреже 
пијаца јавне намене 
којима управља ЈКП

План генералне регулације 
мреже пијаца на простору 
Генералног плана Београда
План генералне регулације мреже пијаца у Београду, као стратешки оквир 
просторног развоја, нагласио је потребу за одржањем и унапређењем 
традиционалног начина снабдевања у  складу са економским могућностима 
становништва Београда. Савремени модел развоја, који се заснива на тржишним 
условима, подразумева учешће свих облика организације и власништва и 
интензивно коришћење земљишта посебно на централним градским локацијама. 
У складу са таквим приступом, мрежа пијаца обухвата велетржницу, као централни 
елемент система снабдевања града, 32 зелене пијаце у јавном сектору и остале 
пијаце. Четири централне градске локације: Бајлонијева, Каленићева, Палилулска 
(за које су рађени и урбанистички конкурси) и Земунска пијаца, планиране су као 
вишенаменски тргови са покретном зеленом пијацом као основном наменом. 

2

За Дирекцију за грађевинско земљиште:  
 

- мањи трошкови за планску документацију и прибављање подлога; и  
- интензивније коришћење градског грађевинског земљишта, посебно на 

локацијама градских пијаца.  
 
Функционално План обухвата пијаце у јавном сектору за које су одређене 
локације и остале пијаце у другим облицима управљања и организације без 
одређених локација. План је отворен за развој нових пијаца.  
 
Преглед пијаца јавне намене по општинама  
 
назив општине назив пијаца  

Стари град Скадарлија 

Савски венац Зелени венац, Сењак 

Врачар Каленић 

Палилула Палилула, Нова Карабурма, Крњача, Борча, Трудбеник 

Звездара  Ђерам, Звездара, Коњарник, Миријево 

Вождовац Браће Јерковић, Вождовац, Бањица, Медаковић, Душановац  

Раковица Кошутњак, Миљаковац, Ново Кијево, Видиковац 

Чукарица Баново брдо, Железник, Беле воде 

Земун Земун, Горња варош, Горњи Земун 

Нови Београд ТЦ Нови Београд, Бежанија, Блок 44, Велетржница 

 
 
Слика: План мреже пијаца јавне намене којима управља ЈКП Градске пијаце 
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Типологија пијаца 
према организацији 
простора

• А - пијаца са тргом (са покретном пијацом) 
и подземном гаражом у централној зони 
(1, 5, 6,10, 12 и 23);
• Б - пијаца са гаражом у средњој, спољној 
и рубној зони града (2, 3, 7, 11, 14, 20, 25, 
32 и 47); и
• Ц - пијаца са паркингом у средњој и 
спољној зони града (8, 9, 15, 17, 18, 19, 21, 
22, 24, 26, 27, 28-29, 31, 33, 57, 58 и 59)

Правила парцелације
Грађевинска парцела за изградњу пијаца 
мора имати колски приступ са јавне 
саобраћајне површине, која је изграђена 

 Као специфичан излаз Плана 
мреже локација издвајају се: Елементи 
детаљне разраде за шест локација, 
Каталог локација пијаца јавне намене и 
Услови и критеријуми за локацију нових 
пијаца било да су у јавном сектору или 
у другим видовима управљања. 

Типологија пијаца
Према организацији простора, у 
односу на близину градског центра и 
начин решавања паркирања (гаража или 
паркинг) у Плану постоје три основна типа 
пијаца:

Планска решења - концепт развоја 
мреже пијаца 
План подразумева савремени модел 
развоја мреже пијаца који се заснива 
на учешћу свих облика власништва у 
тржишним условима и на интензивном 
вишенаменском коришћењу централних 
градских локација. 

 У складу са таквим приступом, 
мрежа пијаца подразумева велетржницу, 
као централни елемент система 
снабдевања града, затим 32 зелене пијаце 
у јавном сектору и остале пијаце. Четири 
централне градске локације: Бајлонијева, 
Каленићева, Палилулска и Земунска 
пијаца, планиране су као вишенаменски 
тргови са покретном зеленом пијацом 
као основном наменом. 
 План је потврдио да су пијаце 
у Београду значајан привредни, 
економски, социјални, културни 
и просторни елемент и нагласио 
потребу за одржањем и унапређењем 
мреже пијаца у складу са економским 
могућностима. Планира се да пијаце у 
јавном сектору задовољавају основни 
део потреба (око 90%) док остале пијаце 
задовољавају преостале потребе (око 
10%). Предвиђено је: 
- комплетирање мреже пијаца јавне 
намене које обухвата: изградњу три нове 
зелене пијаце на ободу средње зоне 
града и то на локацијама Трудбеник, 
Медаковић и Горњи Земун као и могуће 
нове локације осталих пијаца;
- реконструкција постојећих 
стационарних пијаца (25 локација) у 
средњој и спољњој зони града Београда 
која, зависно од конкретних потреба, 
обухвата: решавање паркирања, 
покривање тезги заједничким кровом, 
изградњу хале за производе животињског 
порекла и изградњу складишног 
простора. Дугорочно, планира се и 
реконструкција постојеће четири пијаце 
у централној зони са концептом покретне 
пијаце на вишенаменском тргу (Земун, 
Бајлонијева, Каленић и Палилула); и
- рационализација мреже пијаца која 
обухвата: укидање пијаце Мали Мокри 
Луг због ширења Булевара краља 
Александра и укидање Отвореног 
тржног центра (ОТЦ) на Новом Београду 
након „привођења“ локације планираној 
намени.

Функционално План обухвата пијаце 
у јавном сектору за које су одређене 
локације и остале пијаце у другим 
облицима управљања и организације без 
одређених локација. План је отворен за 
развој нових пијаца. 

Планирана намена 
У Плану су дефинисане пијаце са јавном 
наменом и остале пијаце. Пијацама 
са јавном наменом управља Јавно 
комунално предузеће Градске пијаце 
Београд. Планом је предвиђено 32 
локације пијаца јавне намене. План 
не искључује могућност да, поред 
дефинисаних, буде и других локација 
пијаца јавне намене.
 Осталим пијацама управљају 
предузећа у свим облицима власништва 
(приватна, општинска, јавна). Локације 
ових пијаца у Плану нису просторно 
одређене већ су, поред правила за 
уређење и изградњу која важе за све 
пијаце, дати услови и критеријуми за 
одређивање њихових локација. 
 Код пијаца са јавном наменом 
основна намена дефинисана је као 
комуналне површине и објекти – пијаце 
док се остале пијаце могу наћи у 
комерцијалним, привредним и стамбеним 
зонама под одређеним условима. Могуће 
компатибилне намене на пијацама јавне 
намене су: јавне службе, комерцијални 
садржаји, инфраструктурне површине 
и зеленило. Максимални однос основне 
и компатибилних намена, изражен у 
проценту заузећа комплекса пијаце, је 70 
: 30 %. 

Спровођење Плана и урбанистички 
параметри
План генералне регулације за пијаце 
јавне намене спроводи се: 
- на основу важећих планова; 
- израдом планова детаљне регулације;
- непосредном применом правила Плана 
(елементи детаљне разраде);
- обавезном израдом урбанистичког 
пројекта; и
- обавезном израдом конкурса. 
 Општа правила грађења 
примењују се за изградњу, замену, 
доградњу и реконструкцију свих пијаца, 
што значи да се приликом доградње и 
реконструкције објеката не могу да прећи 
вредности параметара дефинисаних 
Планом.

 

        
  

  
        30% 

        30% 
               10% 

       30% 
             100% 
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 Могућа просторна организација 
на минималној грађевинској парцели 
пијаце димензија 24x50 m приказана је у 
следеће две варијанте (могуће су и друге 
варијанте): 

Пијаца са тезгама 
према улици 
(минималне димензије 
парцеле 24 х 50 m)

или је планом предвиђена за изградњу, и 
прикључак на комуналну инфраструктуру. 
Минимална површина грађевинске 
парцеле је 1200 m². Минимална ширина 
грађевинске парцеле је 24 m. 

Пијаца са тезгама 
у залеђу пијачног 
објекта (минималне 
димензије парцеле 24 
х 50 m)

6

Приказ планираних урбанистичких параметара за пијаце јавне намене 

 
* Према плану који остаје на снази 
** Норматив из ПГР мреже пијаца на простору ГП-а: 1ПМ/6 тезги; 1ПМ/66m² БРГП трговине; 1ПМ/80m² 
пословања; 1ПМ/100 m² кондиционираног складишта (бруто) 

  

кат.л. назив пијаце врста 
пијаце 

тип пијаце макс.инд.
изграђ. 

спратност бр. пракинг места мин. % зел.повр.

1 Ђерам зел. пијаца тип А са тргом и 
подз. гаражом 

2.5 макс.вис.венца 
173.0 мнв 

према плану* према плану*

3 Коњарник зел. пијаца тип Б са гаражом 2.0 П+2+Пс према плану* 10%
7 Нова 

Карабурма 
зел. пијаца тип Б са гаражом 1.0 П+1 према плану* према плану*

8 TЦ Крњача  спец.пијаца  
цвеће 

тип Ц са паркингом 0.2 П 40 ПМ + 5ПМ за 
камионе 20% 

9 Борча зел.пијаца тип Ц са паркингом 0.5 П+1 према нормативу 
** 

према плану*

11 Зелени венац зел. пијаца тип Б са гаражом 0.58 П и П+Пк 125 гаражних 
места 

-

12 Сењак зел. пијаца тип А (трг и подз. 
Гаража) 

1.2 П+2+Пк према плану* према плану* 

15 Вождовац зел. пијаца тип Ц са паркингом 0.25 П 22 ПМ 30%
18 Кошутњак зел. пијаца тип Ц са паркингом 0.6 П+1+Пк према плану* према плану*
19 Ново Кијево зел. пијаца тип Ц са паркингом 0.46 П+1 према плану* према плану*
21 Железник зел. пијаца тип Ц са  паркингом 0.6 П+1 према плану* према плану*
22 Беле воде зел. пијаца тип Ц са паркингом 0.22 П према плану* према плану*
23 Земун зел. пијаца тип А (трг и подз. 

Гаража) 
0
 

По Мин.195ПМ/ етажи -

25 ТЦ Нови 
Београд 

зел. пијаца тип Б са гаражом 
затворена 

постојеће 
стање 

постојеће стање према 
нормативу** 

-

26 Бежанија зел. пијаца тип Ц са паркингом 1.0 П+1 према плану* према плану* 
27 Блок 44 зел. пијаца тип Ц са паркингом 0.18 П+Пк према плану* према плану*
28-29 Велетржница зел. пијаца тип Ц са паркингом 1.0 П+3 1ПМ/ 100 m² 

складишта 
10 % 

31 Миријево зел. пијаца тип Ц са паркингом 0.4 С+П+1 према 
нормативу** 

10%

32 Бањица зел. пијаца тип Б са гаражом 2,0 С+П+2 према плану* према плану*
33 Видиковац зел. пијаца тип Ц са паркингом 0.21 П+1 према плану* према плану* 
47 Трудбеник зел. пијаца тип Б са гаражом 1.5 П+1 пијаца 

П+3+Пк посл.  
према плану* 10 % 

2 Звездара зел. пијаца тип Б са гаражом 1.0 2По+П+4 према 
нормативу** 

10%

24 Горња варош зел. пијаца тип Ц са паркингом 0.5 П+1 према 
нормативу** 

10%

57 Медаковић зел. пијаца тип Ц са паркингом 0.5 П+1 према 
нормативу** 

10%

58 Горњи Земун зел. пијаца тип Ц са паркингом 0.5 П+1 према 
нормативу** 

10%

59 Душановац зел. пијаца тип Ц са паркингом 0.5 П+1 према 
нормативу** 

- 

5 Каленић зел. пијаца тип А (трг и подз. 
Гаража) 

0.5 3По+П+1
 

980 -

6 Палилула зел. пијаца тип А (трг и подз. 
гаража) 

0.5 2По+П+Пс
 

према 
нормативу** 

-

10 Скадарлија зел. пијаца тип А (трг и подз. 
гаража) 0.0 и -1.0  

2По 
 

према 
нормативу** 

- 

14 Браће Јерковић зел. пијаца тип Б са гаражом 1.0 По+П према 
нормативу** 

-

17 Миљаковац комбинован
а пијаца  

тип Ц са паркингом 0.5 П+1 84 ПМ + 11 за 
камионе 

5%

20 Баново брдо зел. пијаца тип Б са гаражом 0.7 
надземно 

3По+П+2
 

135 за пијацу 
(укупно 270) 

10%
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Земунска пијаца / 
некада и реализован 
пилот пројекат 
вишенаменског 
коришћења

Концепт вишенаменскoг 
коришћењa 
Од укупно 32 локације Концепт пијаце 
тргова односи се на четири и то: Земун, 
Каленић, Скадарлија (Бајлонијева) 
и Палилула. Концепт подразумева 
јавни простор са вишенаменским 
коришћењем и то: 
- пијаца као основна намена 
(традиционално) свакодневно у 
преподневним часовима; 
- трг (просторно и временски није 
стриктно одређено Планом) са 
разноврсним активностима (културно-
уметничке, рекреативно-забавне, 
медијско-промотивне, церемонијалне, 
туристичко-угоститељске, комерцијалне 
и друге); и 
- паркирање са целодневним коришћењем 
јавне и наменске подземне гараже. 

Карактер концепта вишенаменског 
коришћења:
- дугорочан, који подразумева 
реализацију кроз дужи временски период 
полазећи од минималног програма у 
данашњем стању до коначног програма са 
подземном гаражом, пијацом на претежно 
покретним тезгама и тргом; 
- градски мултфункционални 
урбанистички концепт (не само пијачни);
- рестриктиван јер не дозвољава 
градњу на будућем отвореном тргу а 
дозвољава размештај монтажних објеката 
и тезги; и 
- концепт интензивног коришћења 
земљишта (пијаца, трг, гаража).

Концепт вишенаменских локација 
пијаца-тргова заснива се на:
- недостатку већих отворених јавних 
простора у Београду; 
- великом комуникативном потенцијалу 
централних локација у традиционалним 
језгрима града; 
- економски неодрживом начину 
коришћења локација у централној зони 
града (пијаце ограђене и затворене у 
послеподневним и вечерњим часовима); 
- дефициту паркинг места управо на 
локацијама на ободу старих градских 
језгара; 
- потреби повећања приступачности 
старим језгрима у функцији подизања 
њихове атрактивности која евидентно 
слаби због савремених видова продаје 
ван градског центра;
- важећем Плану генералне регулације 
мреже гаража (Службени лист града 

7

Приказ локацијских критеријума за вредновање повољности нових локација пијаца 
 

НАЗИВ ПИЈАЦЕ 

 група критеријума / критеријум неповољно условно 
повољно 

повољно 

  услов 

(број бодова) 

услов 

(број бодова) 

услов 

(број бодова) 

1 2 3 4 5 

 ПРИРОДНИ ФАКТОРИ 2 6 12 

3 нагиб терена >3% (1) ≤3% (2) ≤1% (3) 

4 ниво подземне воде 0 до -1м (0) 1 до -3м (2) >-3м (3) 

5 сеизмика нестабилни (0) условно 
стабилни (1) 

стабилни (3) 

6 брзина  и правац  ветра >8 м/сек (1) 4-8 м/сек (1) <4 м/сек (3) 

7 УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ 2 6 12 

8 облик парцеле 
 

>1:3 (1) 1:2 до1:3 (2) 1:1 до 1:2 (3) 

9 број корисника у окружењу у радијусу од 1 km <5000 (1) 5000-20000 
(2) 

>20 000 (3) 

10 утицај на околне садржаје према величини 
парцеле 

>5 000 м2 (0) 2-5000 м2 (1) 1200-2000 м2 
(3) 

11 близина и утицај на заштићена културна добра у оквиру (0) у  контакту 
(1) 

Изван (3) 

12 САОБРАЋАЈ 2 6 12 

13 број станица jавног градског превоза 0 (1) 1-3 (2) >3 (4) 

14 близина саобраћајнице високог ранга >100 м (0) 50-100 м (2) ≤50 м (4) 

15 близина јавног паркинга или гараже >100 м (1) 50-100 м (2) ≤50 м (4) 

16 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2 6 12 

17 удаљеност од аутопута <50 м (1) 50- 300 м (1) >300 м (3) 

18 удаљеност од производних погона који емитују 
загађење 

<50 м (0) 50- 200 м (2) >200 м (3) 

19 удаљеност од депонија <50 м (0) 500- 1500 м 
(2) 

>1500 м (3) 

20 удаљеност од паркиралишта са преко 200 ПМ <50 м (1) 50- 300 м (1) >300 м (3) 

21 ИНФРАСТРУКТУРА 1 7 12 

22 минималан капацитет водовода техничке воде <10 л/сек (0) 10- 15 л/сек 
(2) 

>15 л/сек (3) 

23 канализација Нема 
канализације (1) 

Канализација 
по општем с. 

(2) 

Канализација 
по сепарац.с. 

(3) 

24 удаљеност од далековода <15 м (0) 15- 25 м (1) >25 м (2) 

25 удаљеност од ГМРС односно топловода и 
гасовода 

<15 м (0) 15- 50 м (1) >50 м (2) 

26 услови изворишта у оквиру (0) у  контакту 
(1) 

Изван (2) 

27 УКУПНО 9 31 60 
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Елементи детаљне разраде (намена површина)

Савремени третман пијаца у реконструкцији (надкривање)Каленићева пијаца / 
некада и конкурсна 
решења

Београда бр. 19/11) у коме су на све четири 
локације планиране подземне гараже; 
- изградњи велетржнице која ће преузети 
дистрибутивне и складишне функције 
прехрамбене робе; и
- претходним проверама локација кроз 
урбанистичко-архитектонске конкурсе 
(2009. година).

Пијаца Каленић 

Пијаца Зелени венац

Пијаца Миријево Пијаца Блок 44

Пијаца Миљаковац

Пијаца Палилула

Пијаца Баново брдо

Бајлонијева пијаца

Пијаца Браће Јерковић 
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припремио:
Дарко Савић,
дипл. економиста

укида и замењује наплатом кроз порез на 
имовину, па се зато овде не разматра као 
извор, иако је то до сада делимично била.
Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта се утврђује на основу следећих 
критеријума: степена комуналне 
опремљености, годишњих програма за 
уређивање грађевинског земљишта, 
урбанистичке зоне, намене и површине 
објекта. Основне намене у овом смислу 
су становање, комерцијална делатност, 
производна делатност, као и остале, 
већином јавне намене.
 Накнаду за уређивање 
грађевинског земљишта плаћа 
инвеститор. Износ накнаде се одређује 
према нето површини објекта - простора 
из главног, односно идејног пројекта.
 Инвеститор који врши унутрашњу 
адаптацију и реконструкцију у оквиру 
постојећег габарита и волумена легално 
изграђеног објекта, без повећања укупне 
нето површине и без промене намене, не 
плаћа Накнаду.
 Према функционалном 
рангу мреже, накнада за уређивање 
грађевинског земљишта укључује:
- накнаду за магистралну мрежу (објекти 
инфраструктуре који су од утицаја 
на укупан капацитет одговарајућег 
комуналног система);
- накнаду за примарну мрежу (објекти 
инфраструктуре који су од значаја за 
одређени део територије и који повезују 
више делова града) и
- накнаду за секундарну мрежу (објекти 
инфраструктуре који су од значаја за 
просторну целину, налазе се у оквиру 
плана детаљне регулације, а ван границе 
парцеле).
 Накнада за уређивање 
грађевинског земљишта не обухвата 
следеће трошкове инфраструктуре: 
електродистрибутивни објекти и 

ГРАД БЕОГРАД
Средства од прикупљене Накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта део су 
буџетских средстава Београда и учествују 
у изворним/сопственим приходима 
града са преко 60%. Међутим, ово је 
наменски приход који се преко Јавног 
предузећа Дирекција за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда, којем су 
од града ексклузивно поверени следећи 
радови, усмерава на: уређивање градског 
земљишта, прибављање грађевинског 
земљишта и одржавање објеката 
комуналне инфраструктуре.1 Средства 
од наплате Накнаде се стога не могу 
користити за друге намене. 
 Годишњи програм уређивања 
грађевинског земљишта предлаже 
Дирекција, а усваја Скупштина града 
Београда. Њиме су предвиђени врста и 
обим послова на комуналном опремању 
земљишта, што је засновано на: 
- висини градског буџета;
- остварењу и пројекцији прихода од 
наплаћених Накнада;
- текућој ситуацији у изградњи комуналне 
инфраструктуре која траје више година; 
- плановима и техничкој документацији. 
 Неки од радова на уређивању 
грађевинског земљишта и изградњи 
магистралне инфраструктуре могу се 
финансирати и из других извора као 
што су домаћи и међународни кредити, 
или директни/наменски трансфери од 
Републике Србије.2
 Поред накнаде3 за уређивање 
грађевинског земљишта, финансирање 
уређивања грађевинског земљишта 
обезбеђује се и из средстава закупнина 
за грађевинско земљиште, конверзије 
права коришћења, односно права закупа 
у складу са законом и из других извора.  
 Од идуће, 2014. године, Накнада 
за коришћење грађевинског земљишта се 

НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Већ дуги низ година накнада за уређивање грађевинског земљишта (у даљем 
тексту Накнада) је законски регулисан, основни и углавном једини инструмент за 
прикупљање средстава која се користе за изградњу инфраструктуре и комунално 
опремање у локалним самоуправама Србије – градовима и граду Београду - некад 
и у бившој Југославији. Стога је под различитим називима и облицима, Накнада још 
увек присутна и у бившим југословенским републикама, са мање или више сличним 
функцијама као и у Србији, о чему ће касније бити детаљније речи.

1 Одлука о грађевинском земљишту у: Службени лист града Београда бр. 23/2010, члан 12.
2 Организација и финансирање града Београда, група аутора, ИНФО – Урбанистички завод Београда, август 2008. године, слободан цитат.
3 Одлука о грађевинском земљишту у: Службени лист града Београда бр. 23/2010, члан 13.
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Свеобухватно 
зонирање подручја 
града Београда

Измене и допуне 
2011. године

Црна Гора
У Црној Гори је накнада за коришћење 
грађевинског земљишта укинута, тако 
да је накнада за уређење грађевинског 
земљишта коју плаћа инвеститор у 
локалним самоуправама једини извор 
финансирања комуналног опремања, 
у потпуности на терету инвеститора. 
Комунално опремање дакле зависи од 
нивоа инвестиционе активности. 

Немачка
Немачка располаже огромном 
изграђеном инфраструктуром, што је у 
прошлости финансирано како локалним 
средствима, тако и подршком са савезног 
и покрајинских нивоа, као и програмима 
из фондова ЕУ. Данас су доминантна 
улагања у одржавање и санацију те 
инфраструктуре. Средства подршке су 
биле субвенције и кредити. Коришћено је 
и рефинансирање, тако што су власници 
непокретности плаћали надокнаду у 
складу са увећаном вредношћу њихових 
некретнина, као и јавно-приватно 
партнерство.
 Нови програми, углавном 
енергетски и еколошки, ће се финансирати 
и уз високо учешће приватног капитала, 
што је и развојна оријентација ЕУ. 

плаћају „прикривену градску ренту” 
- плаћају више него што трошкови 
опремања те локације реално износе. 
Постојећи систем финансирања 
комуналне инфраструктуре је такав да 
иде на терет инвеститора, или крајњег 
купца станова и пословног простора кроз 
цену простора, ако инвеститор, што је 
најчешћи случај, ради за тржиште. Други 
случај је када власници раније изграђеног 
стамбеног и пословног простора на 
локацији имају корист од нове, унапређене 
или заокружене инфраструктуре, а 
да у финансирању њене изградње не 
учествују. Основна корист коју остварују 
је у повећаној вредности и атрактивности 
имовине.

Прилог: Системи финансирања 
комуналног опремања у Хрватској, 
Словенији Црној Гори и Немачкој 

Хрватска
Основни извори финансирања изградње 
и одржавања комуналне инфраструктуре 
у Хрватској су цена комуналне услуге, 
комунална накнада, комунални допринос, 
накнаде за прикључење, концесијске 
накнаде, прорачун локалне самоуправе и 
др. 
 Комунални допринос је приход 
локалне самоуправе намењен за 
финансирање припреме земљишта 
и изградње комуналних објеката и 
инфраструктуре на том подручју. 
Наплатом комуналног доприноса, локална 
самоуправа практично врши повраћај 
претходно уложених средстава у уређење 
грађевинског земљишта на шта је дужна, а 
тај је повраћај доста неизвестан, па се зато 
укључују и други извори.

Словенија
У Словенији је комунално опремање 
земљишта у надлежности локалних 
самоуправа, сем дистрибуције електричне 
енергије (држава) и концесионих објеката 
– гаса, ИТ. Већи део буџетских средстава 
општина за ове намене прикупља се 
наплаћивањем комуналне таксе од 
инвеститора. Та је такса надокнада за 
већ изграђену инфраструктуру и ону 
предвиђену плановима у наредне две 
године. Скраћено, територије општинa се 
деле на подручја различитог квантитета и 
квалитета комуналне опреме, а наплаћује 
се инвеститору на његов захтев, пре 
издавања грађевинске дозволе.

трошковима изградње на просечној 
локацији (друга, трећа зона) учествује 
између 15-20%, у зависности од тога да 
ли се плаћа умањено одмах, или на рате 
у пуном износу. Заједно са трошковима 
прибављања земљишта и рушења овај 
део трошка који је варијабилан од града 
до града и од локације до локације расте 
до четвртине па и до трећине укупних 
трошкова када су атрактивније локације 
у Београду у питању. Стога и постоје 
значајне разлике трошкова градње од 
града до града, од урбанистичке зоне 
до урбанистичке зоне и од локације 
до локације и зато су трошкови 
градње у Београду виши него у другим 
градовима. Сигурно је да „прикривена 
градска земљишна рента”, која се 
испољава кроз цену добијања права 
прече градње и кроз износ Накнаде, на ово 
пресудно утиче. Очекиваним усвајањем 
Одлуке о конверзији права коришћења 
на градском грађевинском земљишту у 
право власништва овог земљишта у складу 
са законом и консекветним формирањем 
тржишта земљишта, градска рента ће се у 
много већој мери јасно испољавати током 
и преко купопродаје земљишта за градњу. 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Јасно је да се у складу са економским и 
социјалним околностима висина Накнаде 
мора поставити крајње одмерено и 
реално. Превисоко постављени износи 
накнаде као последицу имају смањење или 
потпуну обуставу изградње у појединим 
зонама и насељима, док прениско 
постављени износи воде ка опадању 
квалитета постојеће инфраструктуре 
због недовољног улагања, а у крајњем 
исходишту расте стопе пореза на имовину 
да би се покрили расходи.6
 Основни недостатак постојећег 
система Накнада је тај што је тешко 
успоставити директну везу између 
онога што плаћа инвеститор који тражи 
грађевинску дозволу на некој локацији 
и онога што се стварно комунално 
опрема на тој локацији. У складу са 
Годишњим програмом уређивања 
грађевинског земљишта, ова се средства 
практично улажу и за опремање неких 
других локација. Тиме инвеститори на 
централним градским локацијама које су 
углавном инфраструктурно делимично 
или у потпуности опремљене од раније, 

мрежа, ТТ објекти и мрежа, кабловски 
дистрибутивни систем, топлификација, 
гасификација и друго. Ове трошкове 
инвеститор посебно уговара са надлежним 
предузећима.
 Радови на изградњи 
инфраструктуре, који нису садржани у 
урбанистичкој и техничкој документацији, 
а налазе се у комплексу инвеститора и 
изводе се у циљу повезивања тих објеката 
са одговарајућим системом мреже 
инфраструктуре, изводе се у оквиру 
изградње објеката којима служе. Наведене 
радове изводи и трошкове истих сноси 
инвеститор.

ЗОНЕ ЗА НАПЛАТУ НАКНАДЕ
Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта утврђује се у Београду Одлуком 
о утврђивању зона на територији града 
Београда4. Зоне су један од критеријума 
за утврђивање Накнаде, а такође и 
локалних комуналних такси и висине 
закупнине за пословни простор на коме је 
носилац права коришћења град Београд. 
Овом одлуком данас је утврђено девет (9) 
зона ca три (3) екстра зоне. 
 Зоне се међусобно разликују 
према тржишној вредности објеката и 
земљишта, комуналној опремљености 
и опремљености јавним објектима, 
развојним могућностима локација и 
квалитету повезаности локације са 
централним деловима града. Са овим 
критеријумом се укршта критеријум 
намене објеката који се граде, а коначни 
износ Накнаде се одређује у динарима 
по m2 објекта (становање, комерцијални, 
производни, итд). Истом Одлуком, зоне су 
дефинисане текстуално и графички.
 Пракса показује да су трошкови 
изградње нове комуналне инфраструктуре 
на различитим градским локацијама 
слични, тако да је оно што локације 
већином разликује њихова вредност, 
која проистиче из њихове локацијске и 
комерцијалне привлачности. Стога је оно 
што инвеститор стварно плаћа не само 
трошак комуналне инфраструктуре која 
се гради, већ и градска рента.5
 Накнада је из више разлога 
парафискални инструмент и као такав је 
недовољно ефикасан, јер не омогућава 
капитализацију и повраћај улагања на 
дуги рок. 
 Накнада за уређивање 
грађевинског земљишта у укупним 

4  Службени лист града Београда, бр. 60/2009, 45/2010 и 54/2011 
5 Финансирање комуналног опремања грађевинског земљишта у локалним самоуправама Хрватске, Словеније, Црне Горе 
и Немачке – искуства и препоруке за Србију, предговор др Славка Зековић, Стална конференција градова и општина, 2013. 
године.
6 Финансирање комуналног опремања грађевинског земљишта у локалним самоуправама Хрватске, Словеније, Црне Горе и 
Немачке, Стална конференција градова и општина, 2013. године. Аутор прилога Игор Мишчевић, дипл. просторни планер
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прилог приредиле :
Марта Вукотић Лазар 
и Александра Сајић

2006.
13. План детаљне регулације дела 
Врачарског платоа
14. Урбанистички завод – стратешко 
планирање и континуитет Службе 
заштите животне средине
15. Паркирање у Београду
16. Дунавски амфитеатар. Просторно-
програмска провера подручја Аде Хује

2007.
17. План места за постављање пловних 
објеката на делу обале и воденог 
простора на територији града Београда
18. Студија београдског приобаља – I фаза
19. Програм за израду Урбанистичког 
плана мреже станица за снабдевање 
горивом (бензиских станица)
(II) Специјално издање ИНФО (септембар 
2007) – Старо београдско сајмиште. 70 
година од отварања Првог београдског 
међунарнодног сајма.
20. Пројекат Зелена регулатива Београда 
- III фаза. Картирање и вредновање 
биотопа Београда

У досадашњим бројевима смо обрадили 
следеће теме:

2003.
1. Нацрт Генералног плана Београд 2021
2. Трансформација аутопута кроз Београд
3. Регионални просторни план 
административног подручја Београда
4. Пројекат Зелена регулатива Београда - I 
фаза

2004.
5. План детаљне регулације старог језгра 
Земуна
6. Бесправна градња у Београду
7. Извештај о раду Урбанистичког завода 
Београда од децембра 2000. до априла 
2004. године
8. Извештај о раду у 2004. години са 
освртом на постигнуте резултате и уочену 
проблематику

2005.
9. Програм за израду урбанистичког 
плана просторне целине Консанчићев 
венац
(I) Специјално издање ИНФО ( јун 2005) – 
Позивни прогамски конкурс дела целине 
подручја Аутокоманде 
10. Јавна стручна провера за део блока 
уз Војвођанску улицу од угла са улицом 
Савском до угла са улицом Гандијевом
11. Пројекат Зелена регулатива Београда 
- II фаза
12. Гасификација Београда – Програм за 
израду Плана генералне регулације за 
израду гасне мреже и објеката у Београду

је производ савременог пословања Урбанистичког завода Београда ЈУП, које захтева брзу, јасну, отворену и 
транспарентну комуникацију. Настао на иницијативу групе запослених, која је уочила значај транспарентности 
урбанистичког рада у Заводу, препознала и иницира публиковање за град битних урбанистичких тема, занимљивих 
искустава са домаћих и иностраних саветовања и стручних путовања, а потом и истрајала у намери да о свему 
томе редовно информише стручну и другу јавност.
 Подстичући свест запослених о припадању јединственом пословном окружењу у исто време ИНФО 
стиче и проширује поверење бројних циљних група у земљи и иностранству (еминентни стручњаци и сродне 
институције укључене у процес просторног и урбанистичког планирања) које све више узимају учешће у његовом 
раду.
 У протеклих десет година (2003-2013) унапређењем садржаја, повећањем ауторских текстова, стручних 
радова, али и ликовне опреме, локални билтен ИНФО, од интерно–екстерног гласила, постаје гласило града, 
спремно да буде у тиму креатора комуникационе инфраструктуре Београда.

2008.
21. Програм за израду Урбанистичког 
плана Аде Цигналије (општина Чукарица)
22. Програм за израду Плана генералне 
регулације мреже пијаца
23. Програм за урбанистички план 
Просторно културно-историсјке целине 
Топчидер
(III) Специјално издање ИНФО (август 
2008) – Организација и финансирање 
града Београда. Анализа и утицај на 
урбани развој
(I) ИНФО-Каталог  - Мултимедијални 
пројекат : Старо београдско сајмиште као 
Старо језгро Новог Београда

2009.
24-25.  Пројекат  „Чапља”- речни парк 
Дунава на новој Ади у Београду
26. Географски информациони систем  
(ГИС)
(IV) Специјално издање ИНФО (август  
2009) – Принципи одрживог уређења 
простора и развоја насеља (приредио 
Велимир Ж. Томић)
27. Програм за израду Плана детаљне 
регулације спољње магистралне тангенте 
(СМТ) од Панчевачког пута (са мостом 
преко Дунава) до аутопута и везе са 
Новом Микролушком улицом

2010.
28-29. Студија јавних простора
30. Београдски урбанистички 
информациони систем – БурИС
31-32. Елаборат : Категоризација Београда 
као туристичког места

2011.
33. Студија високих објеката

2012.
34. Стратегија развоја Београда

Све бројеве часописа ИНФО можете 
погледати на нашем сајту 
http://www.urbel.com

или у штампаном облику у просторијама 
наше Стручне библиотеке.
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