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УСВОЈЕНИ ПЛАНОВИ

План детаљне регулације за подручје 
привредне зоне ”Aутопут” 
у Новом Београду, Земуну и Сурчину 
(“Службени лист града Београда” број 61/2009)

�

А.1. Циљ израде плана и уочена проблематика 

Циљ израде плана је утврђивање свих потребних елемената за
град њу и развој привредне зоне ”Аутопут”, која је у ГП-у Београ-
да 2021 третирана као значајан развојни потенцијал града.

Зона је делимично опремљена инфраструктурном и саобраћајном
мрежом. Како се могу очекивати различите врсте привредних и ко-
мерцијалних делатности, што подразумева различите техно логије
и производњу, за њен даљи развој и шире активирање неопходно
је планирати инфраструктурну, саобраћајну мрежу и дати услове
за планиране намене на начин који ће омогућити фазну градњу и
задовољити различите потребе.

Посебно значајно за даљу реализацију плана је димензионисање
инфраструктурне мреже и могућност фазне градње неких од си-
стема, обзиром да се планира значајна изградња а да се само дели-
мично могу претпоставити будући корисници и њихове потребе. 

А.2. Намена и начин коришћења земљишта

Планирају се следеће намене: саобраћај и саобраћајне површине,
привредне делатности и привредне зоне, јавне службе, јавни об -
јекти и комплекси, комуналне делатности и инфраструктурне по-
вршине и зелене површине. 

У оквиру планираних намена могу се обављати делатности које
одговарају по свом еколошком оптерећењу категоријама А, Б и В:

� Категорија А - мале фирме које према нивоу еколошког оптере-
ћења могу бити лоциране унутар стамбеног насеља и не изази-
вају непријатности суседном становништву, као што су пекарске
и посластичарске радње, технички сервиси и друго;

� Категорија Б - мале и средње фирме које према нивоу еколош-
ког оптерећења могу бити лоциране на рубним деловима стам-
беног насеља тако да њихова функција не изазива непријатности
суседству, као што су веће електромеханичке радионице, скла-
дишта грађевинског материјала, прерада пластичних маса, фа-
брике хлеба и друго;

� Категорија В - фирме које према нивоу еколошког оптерећења
могу бити лоциране на одређеном одстојању од стамбеног насе-
ља тако да њихова функција на том растојању не изазива не-
пријатности суседству, као што су тржни центри и већа скла-
дишта (бруто површине веће од 5.000 m2), прехрамбена инду-
стрија, текстилна индустрија, итд. Морају се спроводити тех-
ничко-технолошке, урбанистичке и организационе мере зашти-
те животне средине.

Категорија предузећа одређује се према активностима које се на
комплексу обављају или могу обављати а које могу утицати на жи-
вотну средину. Уколико се ради о више различитих утицаја кате-
горија предузећа се одређује у односу на њихово укупно оптере-
ћење животне средине. 

У оквиру планираних намена нису дозвољене делатности зa које се
због обавезе свођeњa утицaјa у грaницe прихвaтљивости (при-
хватљив ризик је онај ризик којим се може управљати под одређе-
ним условима предвиђеним прописима који се односе на квалитет
животне средине) зaхтeвa изгрaдњa урeђaјa зa прeдтрeтмaн тeхно-
лошких отпaдних водa, прeчишћaвaњe отпaдних гaсовa, посeбнe
мeрe зaштитe од хeмијских удeсa и којe нe гeнeришу опaсaн отпaд,
осим комплекса система канализационе мреже, за који је обавезан
технолошки третман отпадних вода. Дозвољена су и складишта,
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комeр цијaлне и промeтнe делатности где се складиште
материјали који по врсти и количини носе ризик по жи-
вотну средину у границама прихватљивости.

Начин коришћења и делатност која се обавља на пар-
цели не сме да угрожава овим планом дозвољен основ-
ни начин коришћења суседних парцела, што подразу-
мева:

� привредне делатности категорије А, Б и В;

� степен еколошког оптерећења који је у границама до-
звољеног;

� потребно заштитно одстојање привредних делатности
и привредних зона у односу на стамбено насеље, које
се обезбеђује унутар границе грађевинске парцеле
привредних делатности;

� поштовање свих осталих услова датих овим планом.

Потребно заштитно одстојање у односу на стамбене зо-
не одређује се за категорију предузећа А – мин. 50m, ка-
тегорију предузећа Б – мин. 100m и за категорију пре-
дузећа В – мин. 500m. 

Б. Планирана намена

У оквиру  осталог грађевинског земљишта планирају
се, као основна намена, привредне делатности и при-
вредне зоне. У оквиру површина у плану намењених за
привредне делатности и привредне зоне дозвољене су
компатибилне намене, са уделом 0 - 100%, и то: комер-
цијалне зоне и градски центри, јавни објекти и ком-
плекси, спортски објекти и комплекси, зелене површи-
не, комуналне и инфраструктурне површине и саобра-
ћајне површине. 

Ц. Општа правила грађења за све зоне

Ц.1. Правила парцелације

Парцеле саобраћајних и комуналних површина и об је -
ката се утврђују на основу технолошких и функциона-
лних потреба. 

Правила парцелације се одређују за сваку зону поједи-
начно, кроз услове минималне дозвољене површине и
минималног дозвољеног уличног фронта парцела.
Највећи дозвољени комплекси су величине блока, а у
складу са планираним разграничењима између намена.

Ц.2. Услови за уређење комплекса и градњу објеката

Основни урбанистички параметри Плана дефинисани
су у односу на различите зоне.

Највеће дозвољене вредности индекса и степена заузе-
тости се не могу прекорачити, а могу се реализовати ма-
ње вредности. Проценат зеленила је дат као минималан
и може бити једнак или већи од дате вредности израже-
не у процентима. 

Није дозвољено упуштање делова објеката у јавну по-
вршину.

У оквиру простора железничке пруге са заштитним
појасом, подземна деоница (део блокова 12, 13 и 34), ши-
рине 25 m обострано од осе колосека, није дозвољена град-
ња објеката. Уређење и коришћење партерних површина је
могуће уз претходно прибављање услова и сагласности ЈП
Железнице Србије на инвестиционо-техничку документа-
цију, пре издавања Одобрења за изградњу.

Заштитни пружни појас износи 200 m са леве и десне
стране пруге, рачунајући од осе крајњих колосека пла-
ниране железничке пруге. У заштитном пружном појасу
могу се градити грађевински и други објекти, подиза-
ти постројења на одређеној удаљености од пруге за-
висно од њихове врсте и намене и садити дрвеће, према
условима и уз примену мера које обезбеђују безбедност

људи и саобраћаја. За градњу у заштитном пружном

појасу неопходно је прибављање услова и сагласности

ЈП Железнице Србије на инвестиционо-техничку доку-

ментацију, пре издавања Грађевинске дозволе.

У појасу обострано 100 m од Аутопута, мерено од иви-

це коловоза, а у складу са графичким прилозима, оба-

везна је примена заштитних мера (биолошких и тех-

ничких) у односу на утицај Аутопута. Уколико се пред-

виђа изградња простора за дуже задржавање људи на

отвореном, неопходно је применити одговарајуће мере

заштите од утицаја Аутопута (аерозагађење и бука) ка-

ко би се тај утицај довео у границе прихватљивих вред-

ности.

Према саобраћајницама где се очекује веће саобраћајно

оптерећење, као што су Аутопут, Т6 и деоница 2А-2А

између саобраћајница Т4 и Т6, у првом низу објеката,

односно у делу објекта непосредно оријентисаном ка

овим саобраћајницама, нису дозвољени садржаји пре-

храмбене производње. 

Цело подручје плана је подручје Аеродрома, у складу са

Законом о ваздушном саобраћају (“Службени лист СРЈ”,

бр. 12/98, 5/99 - испр., 44/99, 73/2000, 70/2001 и ”Служ-

бени гласник РС", бр. 101/2005) и условима институција

надлежних за безбедно одвијање авиосаобраћаја, усло-

ви Директората цивилног ваздухопловства, бр. 2/4-08-

0062/2006-0007 од 27.11.2006. године. 

Подручје аеродрома је простор одређен површинама за

ограничавање препрека, које су у Плану аналитички

одређене и чија висина је изражена у м.н.в. 

На подручју аеродрома, није дозвољена изградња и по-

стављање инсталација и уређаја који могу утицати на

безбедност одвијања ваздушног саобраћаја. За изград-

њу свих објеката високоградње као и антенских стубо-

ва, димњака, торњева, далековода, емисионих уређаја и

сл. потребно је пре издавања Грађевинске дозволе при-

бавити од институције надлежне за безбедно одвијање

авиосаобраћаја мишљење да ли планирана градња може

да утиче на безбедно одвијање ваздушног саобраћаја,

односно услове и сагласности на сву инвестиционо-тех-

ничку документацију.

На подручју аеродрома нису дозвољене отворене депо-

није смећа или слични садржаји, који могу бити узрок

окупљања птица.

Висина објеката се у овом Плану утврђује у односу на:

1. површине за ограничавање препрека (које дефинишу

зоне забране градње у односу на безбедно одвијање

авиосаобраћаја);

2. намену објекта и карактер зоне; 

3. услове заштитне зоне далековода;

4. услове примарне и секундарне заштитне зоне радио

и предајног центра (који важе до измештања радио и

предајног центра на алтернативну локацију).

У зависности од места на коме се планирани објекат на-

лази, сваки од горе наведених услова представља

ограничавајући фактор, односно меродаван је

најстрожији услов за ограничавање висине (најнижа

висина):

1 - У односу на површине за ограничавање препре-

ка, ниједан објекат (са или без корисне БРГП) не сме да

пређе максималну дозвољену висину у односу на услов

безбедног одвијања авиосаобраћаја, у складу са усло-

вима Директората цивилног ваздухопловства.

УСВОЈЕНИ ПЛАНОВИАУТОПУТ
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АУТОПУТУСВОЈЕНИ ПЛАНОВИ

Дозвољена максимална апсолутна висина објеката у односу на услов безбедног одвијања авиосаобраћаја

дозвољене максималне блокови
апсолутне висине објеката*

зона до 97 м.н.в. делови блокова 32 , 11 и 11а

зона до 112 м.н.в. цели блокови 33 и 34, 
делови блокова 11, 12 , 13, 32, и 35

зона до 116 м.н.в. део блока 410

зона до 123 м.н.в. делови блокова 410, 411 и 412

зона до 129 м.н.в. делови блокова 411 и 412

зона до 140 м.н.в. цели блокови 14, 15, 21, 22, 23, 23а, 36, 37, 38, 41, 42, 42', 43, 44, 46, 47, 47'и 48 
делови блокова 12, 13, 24, 25, 35, 45, 49, 410, 411 и 412

зона преко 140 м.н.в. цели блокови 26 и 27
делови блокова 24, 25, 45 и 49

* према графичком прилогу и условима Директората цивилног ваздухопловства

План детаљне регулације за подручје привредне зоне ”Аутопут” 

у Новом Београду, Земуну и Сурчину

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА
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� Пример графичког приказа могуће висине објеката (сива површина) у односу на површине за ограничавање препрека (црвена хоризонтална
линија) и намену објеката и карактер зоне (зелена линија) – пресек

� Графички приказ висине објеката (црвена линија) у примарној и секундарној заштитној зони радио и предајног центра – пресек
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АУТОПУТУСВОЈЕНИ ПЛАНОВИ

У зони заштите далековода потребно је од надлежног

ЈКП пре издавања Одобрења за изградњу прибавити

сагласност на инвестиционо-техничку документацију.

4 - У односу на услове примарне и секундарне за-

штитне зоне радио и предајног центра, у складу са

условима Агенције за контролу летења бр. 03-112/2 од

12.06.2006. и 10.474/5 од 29.06.2006. године, висина

објеката одређује се тако да је:

� унутар примарне зоне забрањена било каква градња

објеката, односно не могу се постављати фиксне или

покретне препреке и водене површине, односно било

какве фиксне или покретне металне површине које би

могле ометати рад предајног центра; 

2 - У односу на намену објеката и карактер зоне, за

објекте који имају корисну БРГП број етажа се одређује

у односу на технолошке потребе, а висина објекта до

слемена не може бити већа од максималне дозвољене

висине дефинисане за сваку зону појединачно.

За објекте који немају корисну БРГП максимална до-

звољена висина се одређује према технолошким потре-

бама, али не више од површине за ограничавање пре-

прека из услова безбедног одвијања авиосаобраћаја.

3 - У односу на услове заштитне зоне далековода, ви-

сина објеката се одређује у складу са Правилником о

техничким нормативима за изградњу надземних елек-

троенергетских водова називног напона од 1KV до

400KV, ”Службени лист СФРЈ”, бр. 65/88 и ”Службени

лист СРЈ”, бр. 18/92.

План детаљне регулације за подручје привредне зоне ”Аутопут” 

у Новом Београду, Земуну и Сурчину

РЕГУЛАЦИОНО НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН СА УРБАНИСТИЧКИМ РЕШЕЊЕМ 

САОБРАЋАЈНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА
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� унутар секундарне зоне није дозвољено градити или

постављати објекат чија би висина превазилазила по -

тег угла елевације од 2 степена у смеру од центра,

мерено од границе зоне без препрека, и нису доз во -

љене површине и материјали који могу ометати рад

предајног центра.

За градњу у простору означеном као секундарна зона

заштите предајног центра неопходно је прибављање

услова и сагласности институција надлежних за без-

бедно одвијање авиосаобраћаја пре издавања Грађе-

винске дозволе. 

У тренутку измештања радио и предајног центра на ал-

тернативну локацију престају да важе сви наведени

услови заштите предајног центра.

Уколико дође до промене техничких услова фун кциони-

сања предајног центра, у зони  заштите радио и пре-

дајног центра за висину објеката надлежни су услови

Директората цивилног ваздухопловства.

Ради заштите од евентуалних кишних вода коту пода

приземља предвидети да буде најмање 0.20 m изнад нај -

више коте уличне мреже са које се приступа комплексу

или коте околног уређеног терена, а не више од 1.2 m у

односу на коту околног уређеног терена.

Пешачке и колске приступе планирати у складу са на-

меном и очекиваним саобраћајним кретањима и опте-

рећењем.

У оквиру комплекса и објеката нивелационо

регулационим решењима омогућити несметано



континуално хоризонтално и вертикално кретање хен-

 дикепираних и инвалидних лица.

У циљу очувања и унапређења зелених површина по-

требно је максимално заштитити и сачувати пос тојеће

уређене зелене површине и засаде квалитетне вегета-

ције у комплексима привредних делатности и саобра-

ћајних површина. С обзиром да терени са лесом пред-

стављају најплоднија земљишта, при градњи и другим

активностима хумусни слој уклонити и сачувати, па га

употребити за санирање и озелењавање терена.

У оквиру комплекса предвидети подизање појасева за-

штитног зеленила састављених од компактних засада

листопадне и четинарске вегетације. Заштитно зелени-

ло поставити између комплекса и управно на правац до-

минантних ветрова, односно управно на правац севе-

розапад-југоисток. Кроз израду Процене утицаја на жи-

вотну средину, у односу на планирану делатност, по по-

треби одредити озелењавање као меру заштите.

Делове пешачких површина који се налазе изнад под-

земних гаража решити по принципу ”кровног врта” са

зеленим и поплочаним површинама. 

Дозвољено је ограђивање комплекса оградом максимал-

не висине према саобраћајници до 1.5 m, а на бочним и

задњој граници парцеле до 2.0 m. Зидани део ограде је ма-

ксимално 0.9 m, осим на границама парцеле према сусе-

ду, где је дозвољен зидани део до пуне висине ограде. 

У оквиру комплекса, због хидротехничких одлика тере-

на и геолошког састава тла, могу се планирати затворе-

не водонепропусне ретензије. Грађевински то су цистер -

не за  прихват кишних вода које се могу користити у

складу са условима заштите животне средине, технич-

ко-технолошким и санитарним прописима. Пре упуш-

тања у цистерну атмосферске воде треба да се третирају

кроз одговарајуће филтере (шљунак, песак и сл.).

За  сваки новопланирани објекат у даљој фази пројекто-

вања неопходно је урадити детаљна геолошка истражи-

вања, а све у складуса Законом о геолошким истражива-

њима ”Службени гласник РС”, бр. 44/95.

Код свих планираних намена морају се примењивати

све посебне и законом прописане мере заштите живот-

не средине.

Дозвољена је фазна реализација комплекса и градња

објеката, до реализације максималних капацитета, у

свему према правилима и условима плана, тако да се у

свакој фази обезбеди несметано функционисање ком-

плекса у смислу саобраћајног приступа, паркирања,

уређења слободних и зелених површина и задовољење

технолошких и инфраструктурних потреба. 

Ц.3. Карактеристичне зоне/целине

Планом су дефинисане карактеристичне зоне I-IV. Зоне

обухватају земљиште предвиђено за градњу објеката и

за њих су дата правила парцелације и услови за уређе-

ње комплекса и градњу објеката. Зоне I и II су утврђе-

не на основу положаја у привредној зони, зоне III и IV

су утврђене на основу типологије градње. У оквиру зо-

на су обухваћени и јавни комплекси, за које важе усло-

ви за градњу у складу са сваком појединачном јавном

делатности, а за услове који нису посебно дефинисани,

важе услови зоне. 

Дозвољене су категорије делатности А, Б и В, уз по-

штовање потребног заштитног одстојања у односу на

стамбене зоне и поштовање осталих услова датих овим

планом. 

Ц.3.1. Зона I

Зона I обухвата укупну површину од око 264.5 ha, де-

лимично обострано дуж Аутопута, блокове привредне

зоне 11,11а, 12, 13, 14, 15, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. То су

блокови веће атракције по свом положају, саобраћајној

повезаности и доброј сагледљивости. Основна плани-

рана намена у зони I су привредне делатности и прив -

редне зоне, у оквиру којих се могу планирати компати-

билне намене. 

До реализације нове локације, у оквиру ове зоне су и

примарна и секундарна заштитна зона радио и предајног

центра. Примарна зона око предајног центра који садр-

жи уређаје значајне за безбедност ваздушног саобраћаја

је 400 m, а граница секундарне зоне је 1000 m. 

Правила парцелације

У зони I правила парцелације за грађевинске парцеле

привредних и комерцијалних делатности се утврђују

обавезном површином комплекса не мањом од 0.5 ha и

ширином уличног фронта парцеле не мањом од 50 m. За

комплексе који излазе на две или више саобраћајница

ужа страна не може бити ширине мање од 50 m.

Услови за уређење комплекса и градњу објеката

Основни параметри су:

� ”И"= дозвољен до максимално 1.0, 

� ”С"= дозвољен до максимално 50%,

� минимално под уређеним зеленим површинама за

комплексе преко 5 ha - 30%, за комплексе 2-5 ha -

25%, од чега компактна пошумљена површина мини -

мално пола од укупног зеленила.

Изузетно у зонама I и II, за специфичне делатности које

захтевају велике паркинг просторе и велику заузетост

парцеле (хипермаркети, велепродаје, робно-дистри -

бутивни центри, филмски студији и слично), као и за

постојеће већ изграђене објекте и комплексе, проценат

зелених површина се може смањити уз посебне услове

ЈКП „Зеленило Београд“.

Планирани проценат зеленила од 30% може се смањи-

ти на минимум 10% зелених површина у континуите-

ту, а преосталих 20% може бити под растер паркинзима

које треба обавезно озеленити.

Ц.3.2. Зона II 

Зона II обухвата највећи део привредне зоне ”Аутопут”,

укупне површине од око 431.5 ha, односно блокове при-

вредне зоне 22, 23 (део), 23а, 24, 25, 26, 27, 38, 41, 42,

42', 43, 44, 45, 47, 48, 49, 410, 411 и 412. У оквиру ове

укупне површине зоне урачунати су и комплекси јавних
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служби и комуналних делатности који се налазе у наве-

деним блоковима. Без ових јавних комплекса површи-

на зоне је око 383.5 ha. У овој зони су блокови средње

или мање атракције, у односу на свој положај, саобра-

ћајну повезаност и суседне намене. Основна планира-

на намена у зони II су привредне делатности и при-

вредне зоне, у оквиру којих се могу планирати компа-

тибилне намене. 

Правила парцелације

У зони II правила парцелације за грађевинске парцеле

привредних и комерцијалних делатности се утврђују

обавезном површином комплекса не мањом од 0.2 ha и

ширином уличног фронта парцеле не мањом од 30 m. За

комплексе који излазе не две или више саобраћајница

ужа страна не може бити ширине мање од 30 m.

Услови за уређење комплекса и градњу објеката

Основни параметри су:

� ”И"= дозвољен 1.0,

� ”С"= дозвољен до максимално 50%,

� минимално под уређеним зеленим површинама за

комплексе преко 5 ha - 30%, за комплексе 1-5 ha - 25%,

за комплексе 0.2-1 ha - 20% од чега компактна пошум -

љена површина минимално пола од укупног зеленила.

Изузетно у зонама I и II, за специфичне делатности које

захтевају велике паркинг просторе и велику заузетост

парцеле (хипермаркети, велепродаје, робно-дистри -

бутивни центри, филмски студији и слично), као и за

постојеће већ изграђене објекте и комплексе, проценат

зелених површина се може смањити уз посебне услове

ЈКП „Зеленило Београд“.

Планирани проценат зеленила од 30% може се смањи-

ти на минимум 10% зелених површина у континуите-

ту, а преосталих 20% може бити под растер паркинзима

које треба обавезно озеленити.

Ц.3.3. Зона III

Ова зона обухвата део блока 23, простор у постојећем

стању евидентиран као стамбена зона, укупне повр -

шине око 5ha. Основна планирана намена зоне III је

привредне делатности и привредне зоне, у оквиру којих

се могу планирати компатибилне намене. Овим планом

се предвиђа трансформација у привредне делатности уз

могућност, у фазама реализације, задржавања станова-

ња заступљеног до 100% на постојећим парцелама или

на постојећим и новоформираним парцелама као по-

словно становање уз производне погоне и комерцијал-

не делатности. За потребе ове зоне се не планира јавна

социјална инфраструктура - школе и обданишта. 

Правила парцелације

У зони III правила парцелације за грађевинске парцеле при-

вредних и комерцијалних делатности се утврђују дозвоље-

ном површином комплекса не мањом од 0.03 ha и ширином

уличног фронта парцеле која не може бити мања: 

- за комплексе веће од 0.5 ha минимално 30 m, 

- за комплексе величине 0.15-0.5 ha минимално 20 m,

- за комплексе величине 0.03–0.15 ha минимално 10 m

Услови за уређење комплекса и градњу објеката

Основни параметри су:

� ”И"= дозвољен до максимално1.0, 

� ”С"= дозвољен до максимално 50%,

� минимално под уређеним зеленим површинама; за

комплексе веће од 1ha - 25%, за комплексе мање од 1

ha - 20%. За комплексе веће од 0.5 ha обавезна је ком-

пактна пошумљена површина, површине мини мално

пола од укупног зеленила.

Постојећи објекти, односно они који су приказани на

топографској подлози која је део документације плана,

а који се цели или једним својим делом налазе ван пла-

нираних грађевинских линија, могу остати у свом по-

стојећем габариту и волумену и дозвољено је само тех-

ничко одржавање таквих објеката.

Ц.3.4. Зона IV

Ова зона овухвата простор укупне површине око 24 ha,

блокове привредне зоне 21, 23 и 46. То је простор где је

основна планирана намена привредне делатности и

привредне зоне, у оквиру којих се могу планирати ком-

 патибилне намене, са посебним условима коришћења.

Посебни услови коришћења подразумевају дозвољено

уређење земљишта и градњу, тако да основна намена

буде заступљена на највише 30% површине комплекса,

а да остали простор, минимално 70%, буде намењен зе-

ленилу.  

Правила парцелације

У зони IV правила парцелације за грађевинске парцеле

привредних и комерцијалних делатности се посебно не

утврђују и не дају се ограничења у погледу величине

парцела. Није дозвољено ограђивање парцела, једино је

могуће одвајање различитих корисника мањим дени -

велацијама, каналима или шкарпама.

Услови за уређење комплекса и градњу објеката

Основни параметри су:

� ”И"= дозвољен максимално до 0.3

� ”С"= дозвољен до 30%,

� минимално под уређеним зеленим површинама 70%.

� Приредила

Весна Радовановић, дипл.инж.арх.
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РУКОВОДИЛАЦ ТИМА:
Весна Мартиновић, дипл.инж.арх.

Радни тим:
Александра Везмар, дипл.геог.

Радмила Марковић, дипл.соц.

Игор Теофиловић, дипл.инж.сао.

Јасминка Ђукић, дипл.инж.грађ.

Љиљана Дракић, дипл.инж.шум.

Ивана Павловић, дипл.инж.грађ.

Снежана Крстић, инж.грађ.

Неђељко Перуничић, дипл.инж.ел.

Љиљана Танасковић, ел.техн.

Никола Карановић, ел.техн.

Зоран Мишић, дипл.инж.маш.

Дијана Филиповић, ел.техн.

Весна Тахов, дипл.инж.геол.

Снежана Станковић, дипл.ист.умет.

Љубомир Стошић, дипл.ецц.

Божидар Бојовић, дипл.пр.планер

Синиша Новаковић, дипл.биолог

Зоран Ћировић, дипл.инж.геод.

Иван Лалић, дипл.инж.арх.

Катарина Чавић-Лакић, дипл.инж.пејз.арх.

Јасна Јовановић, инж.грађ.

Иван Мачек, арх.техн.

Видосава Мачек, арх.техн.

Повод за израду Плана генералне регулације су иницијативе грађана

да се постојећи грађевински фонд који је лош, по потреби рекон стру -

ише, односно замени новим.

Нови План треба да пружи плански основ за изградњу објеката и уре-

ђење простора у циљу подизања квалитета овог дела града и афирма-

ције његових потенцијала. 

Циљ израде Плана генералне регулације за наведено подручје садржи

се у:

� дефинисању правила уређења и грађења ради остваривања услова

за реализацију нових урбаних вредности кроз наставак транс фор -

мације овог дела града, 

� подизању стандарда становања и рада кроз процес урбане рекон -

струкције,

� остварењу квалитетнијег и рационалнијег коришћења простора

(уво ђењем нових садржаја, реализацијом квалитетне физичке струк -

ту ре и инфраструктурним опремањем),

� остварењу могућности фазне реализације у уређењу јавних прос -

тора и планиране изградње. 

Граница плана дефинисана је следећим улицама: са јужне стране

Булеваром деспота Стефана, са источне Улицом војводе Добрњца, са

северне Венизелосовом и Кнез Милетином, са западне Улицом Џорџа

Вашингтона.

Јавно грађевинско земљиште 

Јавно грађевинско земљиште планом се намењује за:

� јавне саобраћајне површине са инфраструктуром

� слободне и зелене површине

� јавне службе, јавне објекте и комплексе

� комплекс објекта намењен специјализованим центрима

� комплекс објекта културе.

Остало грађевинско земљиште 

Остало грађевинско земљиште у граници Плана претежно је наме -

њено за:

� становање са делатностима

� комерцијалне делатности – надземна гаража (НГ)

� комерцијалне делатности – са најразличитијим садржајима из

области културе, науке и уметности, образовања и трговине.

У односу на формиране типове изградње, морфологију и амбијент

урбаног ткива извршена је подела осталог грађевинског земљишта на

зоне А, Б, В као и на целине А1, А2, А3, А4, Б1, Б2, В1, В2, В3 и НГ.

Зона А

Зона А обухвата делове компактног блока 1 и 4, односно потез уз

улице: Булевар деспота Стефана и Џорџа Вашингтона, које су пла ни-

ране као пословно трговачке. План даје правила за реконструкцију по-

стојећих објеката као и правила за изградњу нових објеката спратно-

сти до П+6+Пс.

Зона Б

Зона Б обухвата делове блокова 2, 3, 4, 5 и 6, уз улице: Гундулићев ве-

нац, Кнез Милетина, Цариградска и Војводе Добрњца.
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План даје правила за трансформацију објеката која подразуме-
ва реконструкцију постојећих (доградња и надградња), у скла-
ду са датим правилима, или њихову замену новим спратности
до П+5+Пс.

Зона В

Зона В обухвата делове блокова 1, 2, 3, 4, 5 и 6, уз улице: Кнез
Милетина, Будимска и Дринчићева. 

Обзиром да постојећа регулација наведених улица износи 10,0
– 12,0 m, а да дубина постојећих кат. парцела износи од 37,0 m
до 46,0 m грађевинска линија нових објеката повлачи се за 3,0 m
у односу на регулациону линију.

У визуелном смислу постиже се већа ширина улице и бољи усло-
ви становања и даје могућност партерног уређења простора изме-
ђу регулационе линије и линије грађења.

Комплекс објекта намењен специјализованим центрима

У Ул. кнез Милетиној бр. 8 одређена је грађевинска парцела за
објекат јавне намене из области образовања, дечје заштите и
сличне намене у категорији јавних служби. Планом се даје мо-
гућност реконструкције и трансформације постојећег објекта.

Комплекс објекта намењен делатностима из области 
културе

Према постојећем начину коришћења део постојећег објекта
који излази на Сквер Мире Траиловић користи ”Битеф театар".

Дозвољава се пренамена постојећих делова објекта који се ко-
ристе за становање, у делатности из области културе (библи -
отека, сале за предавања, галерија, изложбени простор, књижа-
ра, едукативни центар, кафе и сл.).

Услови и мере заштите простора

Простор обухваћен планом представља део целине ”Стари Бео-
град” која ужива статус претходне заштите.

Из постојећег грађевинског фонда у оквиру граница плана из-
двојени су објекти од непосредног интереса за Службу зашти-
те и валоризовани као значајна архитектонска остварења од-
носно, као објекти амбијенталних вредности и један објекат под
статусом предходне заштите (Битеф театар – Кнез Милетина бр.
2-4 и Дринчићева бр. 1).

� Приредили

Катарина Чавић-Лакић, дипл.инж.пејз.арх.

Иван Лалић, дипл.инж.арх.

УСВОЈЕНИ ПЛАНОВИСТАРИ ГРАД
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СТАРИ ГРАДУСВОЈЕНИ ПЛАНОВИ

Максималан степен заузетости ”З” дат је табеларно за

зоне и целине: 

Максималан индекс изграђености дат је табеларно за

зоне и целине:

Максимална спратност је она до које се може градити нови објекат и дата је табеларно за зоне и целине дефиниса-

не Планом:

Биланс планираних површина приказан је табеларно:

Ред. бр. Намена Површина / ha %

1 Јавно грађевинско земљиште 3,04 29%

површине у регул. саобраћајница 2,53

површина за скверове 0,326

скв 1 0,03

скв 2 0,176

скв Мире Траиловић 0,12

објекат намењен специјализованим центрима 0,1

површина за објекат намењен делатностима 
из области културе

0,07

Остало грађевинско земљиште 7,1 ha 71%

површине за становање са делатностима 6,8 ha

површина за комерц. делатности (надземна гаража) 0,16 ha

површина за ком.делат. (садр.обл.науке,кул.трг. и друго) 0,14 ha

∑ (1+2) Укупна површина плана 10,2 100%

Ознака
зоне

Ознака целине
Максимални степен

заузетости ”З”

A 75% (угаоне 80%)

А1 75%

А2 Пост.

А3 Пост.

А4 70%

Б 60% (угаоне 70%)

Б1 60% (угаоне 70%)

Б2 Пост.

Б3 Пост.

В 60% (угаоне 70%)

В1 60%

В2 60%

В3 Пост.

НГ 60%

Ознака
зоне

Ознака целине
Максимална

спратност
Макс. висина
(кота венца) м

A
П+6+Пс

П+6 - П+8
до 24

од 22-28

А1 П+2 до 12

А2 Пост. Пост.

А3 Пост. Пост.

А4 П+1 до 10

Б
П+5+Пс до 21

П+4 до 16

Б1 Пост. Пост.

Б2 Пост. Пост.

В П+4+Пс (16) 19*

В1 Пост. Пост.

В2 П+4 (13) 16*

В3 П+2 12

НГ П+4+Пс 16*

Ознака
зоне

Ознака целине
Макс. индекс изграђе-

ности ”И”

A 4.5 (угаоне 5)

А.1. 2.2.

А.2. Пост.

А.3. Пост.

А.4. 1,4

Б 3.5 (угаоне 4)

Б.1. 3.5

Б.2. Пост.

Б.3. Пост.

В 3.5 (угаоне 4)

В.1. 3,5

В.2. 3,0

В.3. 2,0



План  детаљне регулације  насеља Бањица
(комплекс између улица: Црнотравске, Булевара
Југословенске армије, Беранске, Борске  и  Каљавог потока
- општина Вождовац) I фаза
(“Службени лист града Београда” број 58/2009)

�

Повод израде плана

Непосредан повод за израду Плана била је иницијатива групе

грађана заинтересованих за надзиђивање постојећих стамбених

објеката у насељу Бањица. Након тога уследила је израда урба-

нистичке анализе којом је извршена провера урбанистичких па-

раметара и показатеља.

У поменутој Урбанистичкој анализи, упоређивањем урбанис -

тичких параметара и показатеља из Детаљног урбанистичког

плана насеља Бањица („Службени лист града Београда”, бр.

13/70, 20/76, 18/78 и 9/86) и Генералног урбанистичког плана

Београда (“Службени лист града Београда”, бр. 27/2003; 25/2005;

34/2007 и 63/2009) констатовано је да нису искоришћене

максималне вредности параметара према ГУП-у Београда и да

је, у складу са тим, могућа реализација већег обима изградње

стамбених и пословних садржаја.

Обзиром да је насеље Бањица грађено и формирано као једин-

 ствена просторна целина са специфичном урбанистичком кон-

цепцијом, нарочито у погледу положаја и спратности колектив-

них стамбених објеката са препознатљивом физиономијом, и ка-

ко до данас нису у потпуности реализовани сви планирани садр-

жаји у насељу, приступило се изради Плана детаљне регулације

за цело насеље Бањица.

Циљ израде плана 

Циљ израде плана је дефинисање јавног и осталог градског гра-

ђевинског земљишта, ремоделација насеља у целини, јасније де-

финисање његовог идентитета у обликовном и функционалном

смислу, решавање текућих проблема паркирања, решавање по-

треба за јавним установама, снабдевањем и др.

На основу напред наведеног дефинисани су следећи циљеви:

� изградња и уређење новог центра насеља Бањица,

� изградња и уређење простора пијаце,

� изградња објеката јавних установа (дома здравља,

полифункционалног културно-образовног центра),

� изградња нових стамбено-пословних вишеспратних објеката,

� изградња, ремодулација и санација у блоковима породичног

становања,

� могућност надзиђивања равних кровова на нижим ламелама

вишеспратних стамбених блокова,

� унапређење концепта зеленила, 

� афирмација природног аспекта кроз зеленило уз водотокове,

� санација стања мирујућег саобраћаја - паркирања у зони

постојећих стамбених објеката,

� афирмација археолошког налазишта као културног добра.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:
УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА, ЈУП.
Београд, Палмотићева бр. 30

РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:
Жељка Николић, дипл.инж.арх.

РАДНИ ТИМ:
Милана Радановић, дипл.инж.арх.

Јасминка Ђукић, дипл.инж.грађ.

Даниела Јанковић, дипл.инж.саобр.

Љиљана Дракић, дипл.инж.шум.

Љиљана Бајц, дипл.инж.шум.

Александра Везмар, дипл.географ

Снежана Станковић, дипл.ист.умет.

Зоран Ћировић, дипл.инж.геод.

Јовица Тошић, дипл.инж.геод.

Наташа Живковић, геод.техн.

Весна Тахов, дипл.инж.геолог.

Зоран Мишић, дипл.инж.маш.

Војислав Милић, дипл.инж.грађ.

Неђељко Перуничић, дипл.инж.ел.

Никола Карановић, ел.техн.

Наташа Ракочевић, арх.техн.

Божидар Бојовић, дипл.пр.планер

Љубомир Фитљиковић, дипл.ецц

Радмила Марковић, дипл.соц.

УСВОЈЕНИ ПЛАНОВИ
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Границе и површина обухвата

Граница Плана детаљне регулације Бањица (I и II фаза),

је дефинисана у складу са образложењем и закључком

Комисије за планове Скупштине града Београда са 72.

седнице одржане 11.05.2004. године.

Граница Плана детаљне регулације Бањица I фаза обух-

вата простор омеђан улицама: Црнотравска, Булевар

Ослобођења (Нови Авалски пут), Паунова, корито Ка-

љавог потока (без обухвата корита), затим Борска до

раскрснице са Црнотравском и линија разграничења I и

II фазе плана.

Површина обухвата прве фазе Плана износи око 74

hа. Подручје Плана је према својим карак терис тикама

подељено на две фазе. Прву фазу представља подручје

које је углавном реализовано у претходном периоду

(према тада важећој планској документацији). 

Другу фазу представља подручје које је нападнуто бес-

правном градњом и у коме је недефинисана улична ре-

гулација, инфраструктурна опремљеност и регу лација

водотокова. 

Граница између прве и друге фазе је потез између Бор-

ске улице и ушћа Бањичког у Каљави поток.

Постојећа намена и начин коришћења зем-
љишта

Стамбено насеље је већим делом изграђено и дефини-

сано кроз јединствен концепт веома високих стамбених

објеката (уз Булевар ЈА и Борску улицу), делом је из-

грађено породичним стамбеним објектима.

На делу археолошког парка - неолитског насеља ,,Усек",

изграђени су бесправно индивидуални стамбени објекти.

Саобраћајна матрица је у већем делу насеља реализова-

на кроз постојеће колске улице, као и тролејбуска и

трамвајска траса са пратећом инфраструктуром.

Већи део насеља опремљен је пратећом комуналном ин-

фраструктуром.

У насељу постоји Основна школа ,,Бора Станковић” и

дечија установа ”Љоља”. Од јавних установа, на углу

Паунове и Црнотравске се налази Специјализовани

здравствени центар (Завод за ментално здравље).

Постојећи број становника је око 15050, а број станова

око 5000.

Правни основ

Правни основ за израду плана је Закон о планирању и

изградњи (“Сл. гласник Републике Србије”, број 47/03 и

34/06), Одлука о припремању Регулационог плана насеља

Бањица (“Сл. лист града Београда”, број 22/01), која је

донета од стране ИО Скупштине града Београда на

седници одржаној 19. октобра 2001. године. Правилник о

садржини и начину вршења стручне контроле урба -

нистичког плана, као и условима и начину стављања

плана на јавни увид („Сл.гласник РС”, број 12/04).

Плански основ

Плански основ за израду Плана је Генерални план Бео-

града 2021 (,,Сл.лист града Београда”, бр 27/03, 25/05 и

34/07);  Одлука о изради ДУП-а продужетка трамвајске

пруге на Вождовцу („Сл.лист града Београда”, бр.9/85).

УСВОЈЕНИ ПЛАНОВИБАЊИЦА
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осталом грађевинском земљишту. Остале површине
унутар блока припадају јавном земљишту у отвореном
блоку, а по намени се користе као површине за игру де-
це, пешачке стазе, блоковско зеленило, паркинг просто-
ре, противпожарне путеве. 

Гараже у отвореним блоковима су планиране у оквиру
целине Д13 на засебним парцелама које припадају оста-
лом грађевинском земљишту.

Постојећи параметри који се односе на индекс изграђе-
ности и степен заузетости се задржавају, уз незнатно
увећање у случају надзиђивања објеката и изградње но-
вих гаража.

� Дозвољена изградња у оквиру блокова зоне А се од -
носи само на изградњу објеката у функцији гара жи -
рања возила (вишеетажних гаража на местима
постојећих паркинга). У блоку 11, зона Д12 и П4,  пла -
нира се замена пословних неусловних објеката новим
објектом у оквиру кога се планира двоетажни паркинг.

� Планиране интервенције односе се и на могућност
надзиђивања нижих ламела постојећих објеката, које
се спроводе на основу правила грађења у зони А и уз
прибављање сагласности аутора објеката и вери -
фикације од стране Комисије за планове Скупштине
града Београда. 

� За надзиђивање и доградњу постојећих објеката,
урађена је архитектонска провера и израђен елаборат
„Анализа могућих интервенција надградње на нижем
делу блокова 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 - 3.5 у стамбеном
насељу Бањица”. 

Б) Зона стамбено-пословних објеката спратности

П+3 до П+5

Укупна површина зоне Б је око 5.47 hа од чега је остало
грађевинско земљиште 4.67 hа а јавно земљиште 0.80
hа.  Зона Б се налази у делу блока 8.

У зони Б налазе се два постојећа стамбена објекта
спратности Су+П+5 који се налазе на парцели у окви-
ру осталог грађевинског земљишта. Ови објекти су сло-
бодностојећи, каскадно постављени у односу на пади-
ну и имају колски приступ из Баштованске улице. На
њима је могуће вршити само текуће одржавање.

Парцела јавног земљишта у отвореном блоку зоне Б
формирана је у окружењу постојећих објеката.

Планирана је изградња нових слободностојећих (ка-
скадних) стамбено пословних објеката спратности до
П+3, на осталом грађевинском земљишту.

Планирани параметри за нове објекте су:

� спратност до П+3;
� индекс изграђености И=2.5;
� степен заузетости 40%;
� однос становања и делатности 80-100%: 20-0%;
� минимално обезбедити 30% зелених слободних

површина;
� могућа изградња две подземне етаже, подрума и

сутерена.

Кота приземља дефинисана је у односу на коту тротоара
приступних саобраћајница и места уласка у објекте за
сваки од нових објеката 

* Параметри се не односе на постојеће објекте који
имају парцелу-објекат

В) Зона индивидуалних стамбених објеката спрат-

ности П+2+Пк 

Површина зоне В је око 9.44 hа и обухвата делове
блокова 4, 5 и 10.
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ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

Намена и начин коришћења земљишта

Планиране јавне површине

Локације за јавне службе, јавне објекте и комплексе де-

финисане су аналитичко геодетским елементима за обе-

лежавање и то за:

� основне школе; 

� дечје установе; 

� примарну здравствену заштиту; 

� специјализовани здравствени центар;

� зелену пијацу са пратећим садржајима; 

� насељски полифункционални културно образовни

центар.

Од осталих намена који се налазе у оквиру јавног гра-

ђевинског земљишта су:

јавне зелене површине

� археолошки парк-неолитско насеље „Усек”;

� скверови;

� јавно зеленило у функцији отвореног блока;

� јавно зеленило уз саобраћајне површине;

� зелене површине уз корито потока.

саобраћајне површине 

� јавне саобраћајне површине

� површина за трасу трамваја. 

комунални објекти

� исправљачка станица;

� ТС –трафо станице;

� МРС;

� објекат терминуса трамваја.

Остало грађевинско земљиште

Остало грађевинско земљиште се дефинише у оквиру

зона намењених становању односно стамбеним и стам-

бено пословним објектима, и у оквиру комерцијалних

зона и градских  центара. 

Карактеристичне зоне/целине

Начин коришћења земљишта у оквиру зона/целина

Територија плана састављена је из блокова у оквиру

којих су дефинисане зоне са посебним правилима ко-

ришћења и изградње. У оквиру зона обележене су цели-

не које имају специфичне услове изградње и коришћења.

Детаљни услови за изградњу објеката у зонама/целина-
ма које припадају осталом грађевинском земљишту, де-
финисани су текстуално и графички.

А) Зона стамбено-пословних објеката спратности

П+4 до П+24  

Зона А је укупне површине око 14.70 hа од чега је оста-
ло грађевинско земљиште 2.75 hа, а јавно земљиште у
отвореном блоку 11.95 hа. Ова зона обухвата делове
блокова: 3, 6; 7 и 11.

Формирана физичка структура у овој зони је карактери-
стична за отворени блок. Изграђени објекти су објекти
у ламелама и солитери различите спратности од П+4 до
П+24, у чијем су окружењу дефинисане сервисне улице.
У оквиру формираних отворених блокова планиране су
парцеле за постојеће објекте - објекти које припадају



Постојећи индивидуални стамбени објекти могу се

заменити новим, доградити или надзидати до

максималних параметара за предметну зону. 

Изградња нових индивидуалних стамбених објеката

могућа је према следећим параметрима:

� спратност објеката је П+2+Пк;

� индекс изграђености И =1,7;

� степен заузетости 50%;

� зелене површине мин 30%;

� однос становања и делатности -100%-80%: 0%-20%.

По типологији, новопланирани објекти могу бити

слободностојећи.

Могућа је фазна реализација тако да у првој фази

спратност не може бити мања од П+1+Пк односно

И=1,3 и заузетост 45%.

Г) Зона стамбено-пословних објеката дуж главних

саобраћајница, спратности П+2 до П+4 (Паунова и

Баштованска улица) 

Површина зоне Г је око 3.20 hа и обухвата делове

блокова 4, 5 и 10.

Нумерички су обележене целине у оквиру зоне Г које

имају специфичне услове изградње и коришћења. 

Целине које припадају зони Г налазе се у следећим

блоковима:

� Г1 у делу блока 4, уз Паунову улицу;

� Г2 у делу блока 4, уз Паунову улицу;

� Г3 у делу блока 5, уз Паунову улицу;

� Г4 у делу блока уз Баштованску улицу и делу блока 10

уз Паунову улицу.

У  зони Г су планирани објекти у блоковском низу.

� Спратност објеката  различита је по целинама и креће

се од П+2 до П+4.

Уз Паунову улицу у блоку 4, целина Г1, планирају се

објекти у блоковском низу спратности П+2 и управно

на њих објекти спратности П+4.

� Индекс изграђености је до И=2.5;

� степен заузетости од 50% до 55%;

� однос становање: делатности = 20 - 80% : 80- 20%;

изузетно у блоку Г1 ламеле П+2 уз Паунову улицу

обавезно морају имати 100% пословање, а ламеле П+4

унутар блока 100% становање;

� минимум 30% зелених површина.

Д) Комерцијалне зоне и градски центри 

Површина зоне Д је око 7.18 hа.

У сваком од блокова се налази бар једна целина која

припада зони Д (осим у блоку 9).

У зони Д, целине су према својим специфичним

условима изградње и наменама обележене нумерички

од Д1 до Д13.

Комерцијалне зоне и градски центри дефинисани су

према претежној намени у оквиру: 

� централних садржаја-делатности (трговина, посло -

вање, угоститељство, услужно-занатске делатности,

пијаца) -  целине Д1, Д3, Д4, Д6, Д7, Д10, Д11 и Д12;

� подземних гаража, гаража са паркингом на последњој

етажи и вишеетажним гаражама - целина Д13;

� пословних објеката - целина Д2;

� спортских комплекса и објеката - целине Д8 и Д9.

УСВОЈЕНИ ПЛАНОВИБАЊИЦА
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Биланс планираних параметара

Табеларни приказ планираних параметара на подручју Плана детаљне регулације Бањица I фаза

зона А

бр.
блока

површина
зоне 
м2

површина
под објектом

БРГП
становања

БРГП
делатности

БРГП
укупно 

И 
изграђе-

ности

спратност %
заузетости

% 
зелених

површина

број
становника

3 24792 2467 60624 2373 62997 1.45
од П+18 
до П+24

13.5% 30% 2248

6 60856 20240 159088 4342 163430 1.45
од П+5 

до П+12
13.5% 30% 4443

7 32282 11913 89328 2947 92275 1.45
од П+5 

до П+12
13.5% 30% 2463

11 28850 17875 87446 2909 90355 1.45
од П+4 

до П+12
13.5% 30% 2866

укупно 146780 52495 396486 12571 409057 12020

зона Б

бр.
блока

површина
зоне 
м2

површина
под објектом

БРГП
становања

БРГП
делатност

и

БРГП
укупно 

И 
изграђе-

ности

зона А
спратност

%
заузетости

% 
зелених

површина

број
становника

8 54722 14665 52000 10000 62000 И=2.5
од П+3 
до П+5

40% 30% 2106
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Јавни објекти и комплекси

На територији плана планирани су следећи јавни об -

јекти и комплекси:

� постојећи објекти и комплекси

ЗП) Зелена пијаца са пратећим садржајима (нова

изградња на месту постојеће)

СЗЦ) Специјализовани здравствени центар (нова

изградња на постојећој локацији)

ДУ1) Дечија установа (постојећа)

ОШ1) Основна школа (у ул.Макаријевој-постојећа)

АХ) Археолошки парк- неолитско насеље „Усек”.

� новопланирани објекти и комплекси

ПЗЗ) Примарна здравствена заштита

ДУ2) Дечја установа

ДУ3) Дечија установа

ПЦ) Објекат насељског полифункционалног

културно-образовног центра

ОШ2) Основна школа

Детаљни услови за изградњу јавних објеката на јавном

грађевинском земљишту, дефинисани су текстуално и

графички.

� Улична мрежа/ранг саобраћајница

Дуж источне границе предметног подручја постојећи

Авалски пут (Булевар ослобођења) на делу од улица

Саве Машковића до Кружног пута, губи ранг магис -

трале и постаје улица I реда. 

Улице Црнотравска и Борска у функционалном смислу

задржавају ранг магистрале и заједно са улицама Саве

Машковића, Кружним путем, Браће Јерковића и везом

овог потеза са градским аутопутем у петљи ”Ласта” са

једне стране и улицама Пере Велимировића и новом

деоницом Патријарха Димитрија од Пере Вели ми -

ровића до улице Ослобођења са друге стране, представ -

љају део јужне деонице Спољне магистралне тангенте

(СМТ), која повезује Ибарску магистралу са градским

аутопутем у чвору ”Ласта”. На овај начин створени су

услови за боље раздвајање и расподелу саобраћајних

токова у граду, као и могућност алтернативног међу -

собног повезивања појединих делова града без про -

ласка кроз централно подручје.

Централно, кроз предметно подручје насеља Бањица,

од севера ка југу пролази улица Паунова, а од истока ка

западу улица Баштованска. Улице Баштованска и

Паунова остају у рангу улица другог реда. Остале улице

чине секундарну уличну мрежу.

� Паркирање

Прорачун потребног броја ПМ за потребе становника

предметне локације, рачунат је на основу параметара

Генералног плана Београда 2021:

� број паркинг места за колективно становање: 

за постојеће стање 0.7 ПМ / 1стан

за нову изградњу 1.1 ПМ / 1стан

� број паркинг места за индивидуално становање:

на парцели 1 ПМ/дом.

Паркирање за породичне стамбене објекте и планиране

објекте решавати у оквиру припадајућих парцела.

Актуелан проблем паркирања возила станара колек -

тивних стамбених објеката решава се изградњом отво -

рених паркинга (самосталних или дуж улица) и из -

градњом објеката гаража (на осталом грађевинском

земљишту) и двоетажних паркинга.

� Јавне зелене површине

У оквиру подручја  плана аналитички су дефинисане

грађевинске парцеле за јавне зелене површине. Деоба и

пренамена  парцела није дозвољена.

У циљу очувања и унапређења фонда зеленила мак -

симално су заштићене и задржане постојеће уређене

слободне и зелене површине, на простору коме посебан

зона В

бр.
блока

површина
зоне 
м2

површина
под објектом

БРГП
становања

БРГП
делатности

БРГП
укупно 

И 
изграђе-

ности

спратност %
заузетости

% 
зелених

површина

број
становника

4 12035 6017 16367 4092 20459 И=1.7 П+2+Пк 13.5% 50% 400

5 11121 5560 15124 3781 18905 И=1.7 П+2+Пк 13.5% 50% 378

10 71244 35622 96893 24231 121114 И=1.7 П+2+Пк 13.5% 50% 1260

укуп-
но

94400 47199 128384 32104 160488 2038

зона Г

бр.
блока

целина површина 
м2

површин
а под

објектом

БРГП
становања

БРГП
делатности

БРГП
укупно 

И 
изграђе-

ности

спратност %
заузетости

% 
зелених

површина

број
становника

4
Г1,
Г2,

део Г4
18777 9400 33443 9239 42682

од 2.2
до 2.5

од П+2
до П+4

50%
55%

30% 1600

5 Г3 5680 2840 11360 2840 14200 2.5 П+4 50% 30% 500

10 део Г4 7583 3791 15611 2980 18591 2.2 П+3+Пк 55% 30% 700

укупно 32040 60414 15059 75473 2800



квалитет даје постојећа разноврсна и високовредна

вегетација у својој пуној снази и функцији.

Уређене зелене површине са засадима квалитетне ве -

гетације налазе се дуж ободних улица у виду линеарног

зеленила: дрвореда и уличних травњака, дуж интерних

улица и на паркинзима у блоковима, унутар отворених

блокова становања - уз дечја игралишта, спортске те -

рене, пешачке стазе и просторе за миран одмор,у ком -

плексима школе и дечјих установа.

Планирано је задржавање, санација и ревитализација

постојећих зелених и рекреативних површина, унап -

ређење и побољшање постојећег стања и уређење но -

вих зелених простора.   

У оквиру јавних зелених површина није дозвољена

изградња ни постављање привремених или сталних

објеката који нису у складу са правилима овог плана, ни

било каква интервенција у простору која није у складу

са функцијом јавног зеленила која нарушава еколошке,

естетске и амбијенталне вредности јавног простора.

� Археолошки парк-неолитско насеље ”Усек”

АХ) Археолошки парк-неолитско насеље ”Усек”

Намена: парковска површина – археолошко налазиште

на отвореном. 

Површина комплекса је око 4,8 ha.

У оквиру подручја Плана детаљне регулације, између

улица Борске, Црнотравске, Булевара Југословенске

армије, Беранске и Каљавог потока, налази се архе -

олошки парк-неолитско насеље ” Усек” на Бањици, које

је утврђено за културно добро (Решење завода за заш -

титу споменика културе града Београда бр. 124/1 од

07.02.1964.године).

Локација се уређује као јавна парковска површина.

Парковско уређење треба да сачува и оплемени простор

све до дана када ће бити створени материјални услови

да се приступи археолошким истражи вачким радовима.

Парк треба да садржи партерне отворене просторе за

едукацију (на пример: мали зелени амфитеатар, инфо-

пункт, табле које наговештавају претпоставке о нала -

зишту и сл.).

У циљу очувања и активирања овог лока лите та, пла ни -

рану парковску површину уредити у сарадњи са Заво -

дом за заштиту споменика културе и ЈКП ”Зеленило

Београд”.

Уређење археолошког парка - неолитског насеља

”Усек”, мора се спроводити израдом урбанистичког

пројекта уз сарадњу са Заводом за заштиту споменика

културе града Београда. Идејни пројекат уређења комп -

лекса мора бити верификован од стране Комисије за

планове Скупштине града Београда.

* Напомена:

У моменту проглашења локалитета за културно добро

1964. године, на локацији се налазио само један објекат

(ул. Милована Марковића бр. 1) који је Завод за заштиту

предложио за пренамену у музеј. Од тада је забрањена

свака друга изградња. 

Овим Планом планирано је задржавање само објекта у

ул. Милована Марковића бр.1. Остали објекти који су

не легално изграђени у оквиру комплекса се морају

уклонити.

� Амбијенталне целине од урбанистичког значаја

Услови за очување естетских целина 

Стамбени комплекси уз Булевар ЈА и Борску улицу из -

грађени су по особеној урбанистичкој концепцији.

Препознатљива, ауторска архитектура, обележје је вре -

мена у коме је настала и као таква треба да буде очувана

као целина.

У складу са тим захтеване надоградње могу бити из -

ведене искључиво по одређеним правилима:
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зона Г

бр.
блока

целина површина 
м2

површина 
под објектом

БРГП
делатности

И 
изграђе-

ности

спратност %
заузетости

% 
зелених

површина

1 Д1 260 260 520 2.0 П+1 100% /

2 Д2 8000 3520 7200 0.9 П+2 44% 20%

3
Д3 4600 1380

3680
(736)

0.8 П+3 30% 10%

Д4 5060 1518 2530 0.6 П+1 30% 50%

8
Д6 5300 2650 7950 1.5 Су+ П+2 50% 20%

Д7 6000 1200 2400 0.4 П+1 20% 30%

10
Д8 4160 1872 1870 0.45 П+1 45% П+1

7
Д9 2300 575 1150 0.5 П+1 25% П+1

10
Д10 1200 720 1200 1.0 П+1 60% 20%

Д11 2500 1500 4750 1.9 П+2 60% 20%

11
Д12 2620 1570 0.6 П+1 35% 40%

3,5,6,7
i 11

Д13 27835 / / /
од По 

до П+3
/

укупно око 70000
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� Процена утицаја на животну средину 

У складу са Законом о процени утицаја на животну

средину (“Службени гласник РС”, број 135/04) и

одредбама Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које

је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се

може захтевати процена утицаја на животну средину

(“Сл. гласник РС”, број 84/05) инвеститори су дужни да

се обрате, пре подношења захтева за издавање одобрења

за изградњу објеката са Листе II, надлежном Секре -

таријату за послове заштите животне средине Града

Београда. Надлежни орган ће одлучити о потреби израде

Студије о процени утицаја на животну средину, односно

донети Решење о потреби израде или ослобађању од

израде Студије. Студија процене утицаја израђује се на

нивоу генералног, односно идејног пројекта и саставни је

део захтева за издавање Грађевинске дозволе.

Поступак процене утицаја треба спровести по фазама у

поступку процене утицаја како је то прописано по -

менутим Законом. Начелни садржај Студије о процени

утицаја на животну средину прописан је чланом 17.

поменутог Закона, а садржај и обим Студије одређује се

путем захтева за одређивање обима и садржаја Студије

о процени утицаја.

У оквиру територије обухваћене Планом детаљне регу -

лације стамбеног насеља Бањица предвиђени су сле -

дећи садржаји за које је потребно обратити се над леж -

ном органу: 

� трговачки, пословни и продајни центри, малопродајни

објекти,

� надземни или подземни паркинг (гараже) капацитета

200 места или више,

� сервиси и складишни објекти - уколико је површина

комплекса мања од 0.5 hа,

� сви пројекти који се реализују у заштићеној околини

непокретног културног добра,

� или други пројекти са Листе I и Листе II.

� Статус планске документације

Списак планова који се стављају ван снаге доношењем

овог Плана:

- Детаљни урбанистички план насеља Бањица (“Сл.

лист града Београда”, број 13/70, 20/76, 18/78 и 9/86). 

� Стечене урбанистичке обавезе

� ДУП I фазе магистралних топловода бр.1, 2 и 3

грејног подручја котларнице ,,Вождовац” (,,Сл. лист.

града Београда” број 21/80);

� ДУП продужетка трамвајске пруге на Вождовцу („Сл.

лист града Београда” број 9/85) - делимично се мења

планирањем терминусног објекта, још једног коло -

сека унутар постојећег слепог колосека са каналом за

брзе интервенције. 

� Приредила

Жељка Николић, дипл.инж.арх.
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� услови за надзиђивање морају се урадити јединствено

за читаву ламелу која се надзиђује тако да се на  де -

ловима где је дозвољено, силуета подигне транс -

латорно за максимално једну етажу;

� надзиђивање је могуће на нижим ламелама прика -

заним у графичком делу плана;

� за све интервенције на фасади обавезна је сагласност

аутора објекта и/или надлежне Комисије.

� Заштита културних добара

У оквиру Плана  налази се Археолошки парк-неолитско

насеље ”Усек”, а детаљна правила за археолошку заш -

титу ове локације дата су у тексту плана.

Са аспекта заштите културних добара, вредне урбанис -

тичко-архитектонске целине епохе модерне у режиму

потпуне заштите, налази се - Групација терасастих

објеката на Бањици, ауторско остварење групе аутора Б.

Карахића, А.Стјепановића, С. Дри њаковића из 1972-76

године.

Према критеријуму К-2 ови објекти поседују високе

квалитете на плану естетике, форме, функције и конс -

трукције објеката. Према критеријуму К-6 они дају спе -

цифичан допринос области и према критеријуму К-10

имају уникатнист дела - што значи да су објекти које

одликује аутентичност и јединственост архитектонског

израза у целини, по основу специфичног програма или

по појавности у простору.

� Етапност реализације

Блокови унутар насеља већином представљају неза -

висне целине тако да се активности могу развијати

паралелно у више блокова истовремено.

Изградња на локацијама које нису опремљене саобра -

ћајницама и инфраструктуром условљене су изградњом

истих.

Фазно је могућа:

1. Санација стања паркирања у великим стамбеним

блоковима изградњом гаража;

2. Надзиђивање стамбених објеката, уз услов претходне

изградње вишеетажне гараже у припадајућем блоку;

3. изградња јавних објеката и установа;

4. реализација стамбено пословних објеката уз Паунову

улицу;

5. реализација објеката у зони индивидуалног

становања.

Везане акције условљене рушењем:

1. Изградња зелене пијаце са пратећим садржајима ус -

ловљена је рушењем постојећих привремених обје -

ката на локацији постојеће пијаце. 

2. Изградња објекта примарне здравствене заштите мо -

гућа је по рушењу постојећих објеката породичног

становања.

3. Изградња Специјализованог здравственог центра

(За вода за ментално здравље) условљена је рушењем

постојећих објеката Завода.
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