
Посебну пажњу у Уводнику посвећујемо изложби и радионици

“Barcelona in Progress”  чији је иницијатор и домаћин  био Урба -

нистички завод Београда, а организацију су помогли Barcelona

Regional, галерија “SuperSpace”, Амбасада Шпаније,  Институт

Сервантес у Београду, Инжењерска комора Србије и Дирекција

за грађевинско земљиште и изградњу Београда. Овакви стручни

скупови, који омогућавају  размену искустава и позиционирања

нашег града међу европским метрополама, нису чести у

Београду.

Манифестацији “Дани Европске баштине 2007”, Урбанистички

завод Београда је дао допринос изложбом “Старо београдско

сајмиште” која је одржана у великом холу наше зграде. 

Угостили смо презентацију пилот пројекта “Промоција одр -

живог урбаног стила живота”, који реализује Удружење урба -

ниста Србије. 

Добили смо лиценцу за објављивање и дистрибуирање прируч -

ника “Безбеднијa местa”, који третира тему урбанистичког

планирања у превенцији криминала на  јавним местима. Књига

је штампана у сарадњи са Инжењерском комором Србије. 

На 16. Салону урбанизма у Нишу и II Салону пејзажне ар хи -

тектуре у Београду учествујемо са радовима у бројним ка -

тегоријама, а бићемо и домаћини традиционалног сим позијума,

који организује Друштво урбаниста Београда, са овогодишњом

темом “Нова урбаност - глобализација - транзиција” у периоду

од 9. до 10. новембра 2007. године. 

Постајемо све доступнији, путем наше презентације на

www.urbel.com 
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Као тему броја представљамо вам Програм за израду
урба нистичког плана мреже станица за снабдевање
горивом, који ће надамо се, коначно одговорити на
све до сада запажене проблеме при лоцирању ове
врсте објеката, као и на изузетно инте ре совање за
могућим локацијама.

Конкуренција за тему броја овог пута је заиста била
велика, због бројних задатака, али и дешавања у
којима је Урбанистички завод Београда учествовао.
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Циљ израде Програма

� формирање јединствене мреже станица за снабдевање горивом у

оквиру границе обухвата Програма

� подизање нивоа услуге и опслужености станицама за снабдевање

горивом на територији у оквиру Програма

� формирања јединственог приступа у вредновању повољности

локација за изградњу станица за снабдевање горивом

� анализа постојећих и предлог нових локација за изградњу садржаја

ове врсте
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Програм за израду

Урбанистичког плана мреже

станица за снабдевање горивом

(бензинских станица) 

�

� Разлог израде Програма је непостојање планског документа
који би детаљније разрадио садржаје ове врсте и обухватио
како постојеће станице за снабдевање горивом тако и
новопланиране локације.

� Приказ обухвата
Програма

����� Граница програма
____ Граница ГП-а Београд 2021.



Обухват Програма

Програм за израду Урбанистичког плана мреже станица

за снабдевање горивом обухвата целокупну територију

десет градских општина, за које је Статутом града Бео -

града утврђено да Скупштина града Београда до носи

Урбанистичке планове. То су поред територије у оквиру

границе Генералног плана Београда 2021. и делови

територија општина Земун, Вождовац и а лилула вaн

граница ГП-а Београда.

Плански основ израде Програма

За подручје у обухвату Програма на снази су:

� Регионални просторни план административног

подручја града Београда („Сл. лист града

Београда“, бр.10/04);

� Генерални план Београда 2021. („Сл. лист града

Београда“, бр.27/03, 25/05)

� Важећи детаљни, регулациони и планови детаљне

регулације на целокупној територији Генералног

пла  на Београда, који према Одлуци о одређивању

ур банистичких планова који у целини или у де  о  има

нису у супротности са Законом о плани  ању и из -
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� ССТГ у улици Краљице Наталије (27. марта)

� Karlsruhe-ССТГ у приземљу стамбене зграде

� “Дејтонка” – једна од реконструисаних бензинских станица у Београду
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градњи („Сл. лист града Београда“, бр. 30/03, 33/03,

23/04) и на преосталој територији у оквиру обухвата

границе Програма.

1. Однос према Генералном плану Београда 2021. 

и Регионалном просторном плану

административног подручја Београда

Станице за снабдевање горивом нису третиране Гене -

ралним планом Београда 2021. и Просторним планом

Београда као посебни објекти или површине. С обзиром

да се ради о објектима који се налазе уз саобраћајнице

то су комплекси који припадају станицама за снаб -

девање горивом, третирани као саобраћајне површине.

Комплекси и објекти станица за снабдевање горивом

које су лоциране унутар блокова на секундарној сао -

браћајној мрежи придодати су доминантној намени

блока без видљиве диференцијације. 

У складу са наведеним, станице за снабдевање горивом

се могу сврстати како у пратеће садржаје саобраћајница

тако и у комерцијално – трговинске садржаје компа -

тибилне или некомпатибилне намени у окружењу.

2.Стечене урбанистичке обавезе

Сва важећа планска документација на предметном

подручју представља стечене урбанистичке обавезе за

овај Програм.
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Станица за снабдевање горивом 
као урбана форма

Прве станице за снабдевање горивом, почетком прош -

лог века изгледале су сасвим једноставно, са једним

местом, са или без објекта за послугу.Углавном су биле

лоциране на местима где је фреквенција саобраћаја

била највећа као што је центар насељеног места, плато

испред хотела, кафана ...

Највећи број станица за снабдевање горивом у Београду

изграђен је у другој половини прошлог века. Више од

50 % свих станица на територији града изграђено је пре

1970. године, док је у последњих десет година са  ра  ено

око 20% свих станица за снабдевање горивом које су

данас у функцији у граду.

Станице за снабдевање горивом се према микро ло ка  ији

у граду могу поделити на насељске, градске, град  ско –

насељске, ванградске и наменске. 

У насељеном месту функција станице за снабдевање

горивом је нешто другачија од оне која се налази на

аутопуту, али је та разлика сваким  даном све мања, како

у погледу садржаја тако и у погледу величине ком -

плекса који станица заузима.

Према расположивим подацима најстарија станица за

снабдевање горивом у Београду је Југопетролова ста -

ница у улици Краљице Наталије (27. марта), саграђена

пре више од 55 година, средином прошлог века, али је

у функцији и данас. Локација је још увек веома добра,

сс бзиром да је на фреквентој  саобраћајници, уз садр  -

жаје који генеришу кретања. Саобраћајни приступ није

баш најоптималнији за данашњи обим саобраћаја јер

возила која користе услуге ове бензинске станице су

често сметња нормалном одвијању саобраћаја, али то су

основни проблеми старих „бензинских“ станица у

граду, уклапање у простор који је доживео промене у

обиму и начину коришћења.

Највећи број  станица за снабдевање горивом у Бео -

граду направљен је у периоду од 1960. године до 1970.

године. Скоро све су данас у функцији, без неке веће

реконструкције у односу на време кад су изграђене. 



Анализа и оцена стања

1. Анализа и  ниво опслуге – преглед

У зони старог језгра лоцирано је тренутно 7 станица за

снабдевање горивом и све су у раду.

У централној градској зони налази сe укупно 36 станица

за снабдевање горивом, и у функцији их је 35. У оквиру

континуално изграђеног простора постоји укупно 131

локација станица  за снабдевање горивом и у функцији

је 112. У оквиру границе обухвата Програма налази се

укупно 184 локације на којима су станице за снаб -

девање горивом. У функцији је 147, станица а ван фун -

кције 38 од чега 6 не ради из техничких разлога, а 31 је

у изградњи или у некој од фаза прибављања урба -

нистичко - техничке документације.

Анализом односа броја регистрованих моторних возила

по зонама и станица за снабдевање горивом уочено је

следеће:

� старо језгро    – 2079 мот. воз/ССТГ

� централна зона    –  2040 мот.воз/ССТГ

� КИП       – 2443  – мот.воз/ССТГ

� Програм    – 1944 мот.воз/ССТГ или само у односу на

станице које су тренутно у раду 2434 мот.воз/ССТГ

Свака појединачна станица за снабдевање горивом у

мрежи постојећег стања, анализирана је са аспекта

саобраћајних критеријума, урбанистичко-архитек тон  -

ских критеријума, критеријума заштите као и аспеката,

утицаја и могућности везаних за све инфра структурне

системе. 
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Анализирајући постојећи ниво опслуге станицама за

снабдевање горивом у односу на различите градске

просторе, број регистрованих моторних возила и по  -

казатеље за садржаје ове врсте у земљама у окружењу,

може се закључити следеће:

Инострана искуства крајем осмадесетих година при -

казују да се однос броја моторних возила и броја ста -

ница за снабдевање горивом кретао од  740 мот. воз/

/СТГ у Савезној Републици Немачкој и 985 мот.

воз/ССТГ у граду Франфурту до 2150 мот. воз/ССТГ у

Холандији. У то време на територији града Београда

било је просечно 2890 мот. воз/ССТГ1) . Данас је према

подацима2) у целокупнoј Немачкој  регистровано око 46

милиона возила. Мрежу станица за снабдевање горивом

чини око 15200 станица од  чега се 97.5 % налази у

градовима а 2.5% или око 380 на аутопутевима.

2. Системи и објекати примарне инфраструктуре у

зони локација ССГ

Програмом су дати услови и ограничења која приликом

изградње објекат ССГ мора да задовољи како се не би

угрозило функционисање инфраструктурне мреже на

обухваћеном подручју.

3. Инжењерско – геолошке условљености терена

На бази инжењерскогеолошке реонизације, а за потребе

планирања и анализе локација станица за снабдевање

горивом  у границама  Генералног урбанистичког плана

извршена је категоризација терена према литолошком

саставу, нивоу подземне  воде и сеизмичким карак -

теристикама терена. Тако су издвојене три категорије:

I категорија    –повољни терени 

II категорија    –условно повољни терени 

III категорија    –неповољни терени 

4. Заштита градитељског наслеђа

Локације су сагледане са аспекта заштите културних до  -

бара,  з чега су произишли следећи ставови: 

1. Обавезно измештање станице (постојећа локација

ста  ице директно угрожава споменик културе било да

се налази на његовој парцели или у његовој бли  ини,

некомпатибилна са аспекта Службе заштите);

2. Станицу за снабдевање горивом је пожељно измес -

тити (постојећа локација се налази у непосредној

близини споменика културе или у проглашеној кул -

турно историјској целини, те би је због некомпа -

тибилности садржаја са аспекта Службе заштите би -

ло потребно изместити);

3. ССТГ је могуће задржати (станица се налази на ло -

кацији у чијој се непосредној близини не налазе спо -

меници културе) уз могућност адаптације и рекон -

1) Истраживање локација за бензинске станице дуж Булевара
Лењина и улице Јурија Гагарина – Градски завод за планирање,
Београд 1988. године

2) www.adac.de
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струкције, а према условима који ће се одређивати за

сваку локацију понаособ приликом израде поје динач  их

услова.

За све интервенције на постојећим  станицама за снаб -

девање течним горивом и изградњу ново плани раних

потребно је прибавити Услове чувања, одржа вања и

коришћења културних добара као и добара  која уживају

претходну заштиту и утврђене мере заштите, у складу

са Законом о планирању и изградњи и Законом о кул  -

турним добрима.

5.  Заштита животне средине

Са аспекта заштите животне средине Програмом су ут  -

врђене посебне мере и услови за постојеће станице, за

објекте који се реконструишу и за планиране станице.

Процена вероватноће настанка удеса 

Вероватноћа настанка удеса на инсталацијама ТНГ-а и

станици за снабдевање моторних возила ТНГ-ом, про -

цењује се на основу података о догађајима и удесима на

истим или сличним инсталацијама код нас и у свету и

података добијених идентификацијама опасности.

Према подацима објављеним на симпозијуму  ICXEME

у Будимпешти, 1991 . године вераватноћа појединих до -

гађаја на инсталацији ТНГ је следећа :

У случају хемијског акцидента на бензинској станици

са течним горивима и ТНГ-ом значајан утицај се може

очекивати на удаљености од 25 до 50 mmод места

акцидента.

За предметни план потребно је размотрити потребу

израде стратешке процене утицаја плана на животну

средину. 

Утврдити обавезу инвеститора да се, пре подношења

захтева за издавање одобрења за изградњу нових, од -

носно реконструкцију или доградњу постојећих ста -

ница, као и у случају уклањања станице, обрати над -

лежном органу за заштиту животне средине ради од -

лучивања о потреби израде  студије о процени утицаја

на животну средину, у складу са одредбама Закона о

процени утицаја на животну средину (“Службени

гласник РС”, број 135/04).

ДОГАЂАЈ ВЕРОВАТНОЋА УДАЉЕНОСТ ( m)

Мала цурења Велика 10

Пуцање цеви,
спојница

Мала 10 – 100

Пуцање резервоара и
ватрена лопта

Веома мала Неколико 100

Пуцање резервоара ,
ЕНГО

Изузетно мала Неколико 100

Пуцање резервоара,
формирање облака

Изузетно мала Неколико 100



Концепт Плана

Циљеви и развојне могућности

Станице за снабдевање горивом се могу сврстати у

пратеће садржаје саобраћајница, као и у трговинске,

комерцијалне, привредне па и комуналне садржаје. У

складу са наведеним, развој делатности ове врсте

могуће је планирати у оквиру свих намена које су под

одређеним условима компатибилне са делатношћу која

се обавља на станици за снабдевање горивом.

Анализа опслуге горивом возила у Београду извршена

је на основу података добијених анкетом корисника

станица за снабдевање течним горивом током израде

Концепта регулационог плана мреже бензинских ста -

ница 2002. године.3) У то време у функцији је у Бео  раду

( граница ГП-а Београда 2021.) било 136 станица и

добијени су следећи подаци:

� укупан број точионих места 701

� просечан број точионих места по станици 5.15

� просечна количина горива која се точи по возилу

(укључујући и аутобусе и теретна возила) око  28.5 l

� просечно време опслуге по возилу 10 минута

� као просечно радно време на станици усвојено је

16 сати

� просечна годишња километража по моторном

возилу ( укључујући и аутобусе и теретна возила)

око 30 000км

� просечна потрошња по возилу 9.96 l/100 kmм 

Мрежа постојећег стања данас има 184 станице што

укључује и станице за снабдевање горивом за које је

поступак реализације у току (израда планско – техничке

документације или изградња станице) 

За 16-о часовно радно време на једној станици се

просечно опслужи 494.4 возила, а на свим станицама

данашње мреже (184) могуће је просечно опслужити 90

969.6 возила (дневно).  

Ако се то стави у однос са укупним бројем регис -

трованих моторних возила на територији у оквиру гра -

нице Програма, којих је око 360 000 ( око 95% пут -

ничких и око 5% теретних) добија се могуће време

опслуге свих регистрованих моторних возила у граду

и износи 3.94 дана.

С друге стране на основу расположивих података

(Анкета из 2002.),  добијена је просечна километража

по возилу са просечно наточених 28.5 литара горива и

потрошњом од 9.96 литара /100km и износи 286.14 km
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� ССТГ у приземљу пословног објекта - Париз

3) Концепт регулационог плана мреже бензинских станица на
територији ГП-а Београда, Урбанистички завод Београда Ј.П.
2002 године, усвојен од стране Планске комисије Скупштине
града Београда, касније прилагођен одреобама Закона о
планирању и изградњи (“Сл. гласник Р.С.”, бр. 47/03) постаје
Парвилник о привременим правилима грађења станица за
снабдевање течним горивом (“Сл. лист града Београд“
бр. 16/03)
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Легенда:

Граница програма

Граница ГП-а Београда 2021.

Граница уже зоне водоизворишта

Зона К2

Централна зона

Зона КИП-а

Периферна зона

Претежно изграђен простор

Претежно неизграђен простор

Посебна зона

Зона акваторије

Ако се подаци ставе у однос добија се да се свако во  ило

у просеку годишње 104.8 пута нађе на станици за

снабдевање течним горивом. 

То значи да се свако регистровано моторно возило нађе

на станици за снабдевање горивом просечно сваких

3.48 дана.

На основу добијених резулатата уочава се  да је ниво

траж  е нешто већи од нивоа могућности опслуге мреже.

Уз претпоставку да се релације између капацитета ре -

зер воара, потрошње горива на 100 пређених кило  е  ара и

броја пређених километара годишње неће зна  ајније

променити у укупним односима у наредних 15-так

година и уколико бисмо ниво опслуге у будућности

прилагођавали нивоу опслуге од 3.94 дана за сва ре  -

истрована моторна возила, којих ће према планираном

степену моторизације од 1ПА/домаћинству ( ГП Бео  -

рада 2021.), и односу броја теретних и путничких

возила на територији у оквиру границе Програма, 2021.

године бити око 435 000, то је за тај ниво опслуге пот  -

еб  о планирати мрежу са минимум 223 станице за

снбдевање горивом. 

Подела на зоне

Територија у обухвату Програма подељена је на следеће

зоне: 

1. круг двојке (К2)

2. централна зона

3. зона континуално изграђеног подручја

4. периферна зона

5. зона акваторије Саве и Дунава

Приказ поделе на зоне дат је у графичком прилогу:
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Станице за снабдевање течним горивом типолошки су

подељене на:

1. мала градска станица

2. насељско-градска станица

3. градска станица

4. ванградске станице

Приказ могућих типова станица за снабдевање горивом

у односу на зоне дат је у табели Тип станице за снаб  -

девање горивом у зависности од локације.

Зона круга двојке (К2) -  која представља зону ужег

центра града, ограниченог трасом линије трамваја бр.2.

Ова зона представља зону посебног приступа у пла  -

нирању станица за снабдевање течним гори вом, од  осно

становиште да се нове станице за снабдевање горивом

у зони К2  могу наћи само у оквиру ком па  и  илних

садржаја као што су гараже или пословне зграде кад се

за то буду стекли законски услови.

СС озиром на овакав приступ у зони К2 могу се ре -

ализовати само станице типа: мала градска, насељско   -

-градска и градска станица.

Централна зона    –централну зону Београда (осим зоне

К2) старо језгро Земуна, будућу централну зону Новог

Београда и зону од од Ауто-пута до Панчевачког моста.

У овој зони се могу реализовати станице типа: мала

градска, насељско -градска и градска станица.

Зона континуално изграђеног подручја (КИП) - је

простор који обухвата подручје између централне зоне

и границе КИП-а. У овој зони се могу реалзовати сви

типови станица.

Периферна зона - представља простор између граница

КИП-а и границе Програма. У овој зони се могу реали -

зовати сви типови станица.

Периферна зона је подељена на претежно изграђени и

претежно неизграђени простор (пољопривредне и зеле  -

12 И Н Ф О  1 9 / 2 0 0 7

БЕНЗИНСКЕ ПУМПЕТЕМА БРОЈА

Периферна зона - претежно изграђено
подручје

Мин. бр. ССГ

Чукарица југ 3

Раковица југ 2

Вождовац центар 2

Мали и Велики Мокри Луг 2

Калуђерица 3

Вождовац југ 2

Велико село - Сланци 1

Батајница 2

Палилула север 4
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не површине). У деловима претежно изграђеног прос  -

тора констатована је умањена опслуженост ста ницама

за снабдевање горивом, те је за те просторе дат ми  и  ално

потребан број станица, а према просечном ус  ојеном ни -

воу опслуге моторних возила на тери  орији у оквиру

границе Програма. 

Зона акваторије Саве и Дунава - обухвата простор

акваторије и непосредног приобаља где се могу наћи

станице за снабдевање горивом у оквиру марина, јах  инг

сервиса, зимовника, лука и сл.  Ове ССГ могу се реа ли -

зовати само по доношењу техничких норматива за ову

врсту објеката, припадају посебној типолошкој ка  те го -

рији и форми и биће третиране кроз планску раз  аду

основних садржаја у чијем саставу се налазе.

Критеријуми за вредновање локација

1. Однос према планској документацији

Под постојећом планском документацијом сматрају се

сви важећи урбанистички планови (детаљни урба нис  -

тички планови, регулациони планови, планови детаљне

регулације, Генерални план Београда до 2021 и Регио  -

нални просторни план административног под ручја Бео -

града). 

У односу на постојећу планску документацију пре поз  -

нате су две могуће ситуације у поступку вредновања

повољности локације:

� изградња станице за снабдевање горивом на лока  и  и

плани ра на је  важећим планским документом (ДУП,

Регулационим пла ном, ПДР). У овом случају ста -

ница се спроводи на основу плана у складу са ва  ећом

законском процедуром.

� изградња станице за снабдевање течним горивом на ло  -

кац  ији није планирана  важећим детаљним план ским

доку ментом, (важи ГП или РПП) те се вредновање нас  -

тавља према матрици компа тибил ности.

2. Матрица компатибилности

Матрица компатибилности дефинише однос намене у

свакој по јединој зони  и категорије станице.

Станица може бити компатибилна, некомпатибилна или

условно компатибилна са планираним наменама у

простору. Веза станица за снабдевање горивом и намена

дата је матрицом компа ти бил ности. 
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3. Однос према јавним наменама, примарним

инфструктурним системима и   другим јавним

површинама

Изградња станице за снабдевање горивом  не сме ни на

који начин угрозити јавни интерес и то:

� постојеће и планиране саобраћајне коридоре

(копнене и водене)

� примарне инфраструктурне коридоре и објекте

� ужу зону санитарне заштите  водоизворишта

� зелене површине (јавне парковске површине,

скверови, дрвореди, зелени коридори, шуме).

Постојеће станице за снабдевање горивом које се налазе

у оквиру зелених површина могу се задржати на  пос -

тојећој локацији без могућности увећања ком плекса,

уколико испуњавају и све друге предвиђене кри те -

ријуме и техничке нормативе. Нове станице се могу

планирати на локацијама које су у зони зелених по -

вршина у складу са важећом законском регулативом,

условима датим у матрици компатибилности и ус -

ловљеностима ЈКП „Зеленило – Београд“ а по потреби

и са Градском комисијом за валоризацију, компензацију

и процену вредности вегетације. Уколико станица за

гориво трајно престане са радом, припадајући комплекс

се може трансформисати само у зелену површину типа

уз коју се станица налази.    

� јавне намене у складу са условима датим у матрици

компатибилности. 

� културно - историјска добра

4. Саобраћајни и урбанистичко-архитектонски

критеријуми, инжењерско-геолошки  и

еколошки критеријуми

Саобраћајни критеријуми се односе на:

� позиције улаза - излаза и ометање саобраћајног тока 

� удаљења од објеката и постројења унутар комплекса

станице за снабдевање горивом до објеката и пос -

тројења железнице и осталих подсистема градског

саобраћаја на електро погон (трам вај, тролејбус,

ЛРТ)

� позиција локације са аспекта саобраћајне доступ -

нос ти корисницима

Урбанистичко-архитектонски критеријуми се односе на:

� приступ и сагледивост станице за снабдевање гори -

вом у односу на саобраћајне токове 

� окружење станице – типологија блока, компати бил -

ност физичких структура, формираност регулације  

� уклопивост садржаја станице у простор 

� архитектуру и дизајн пратећих објеката

У односу на наведене критеријуме и просторну поделу

територије у обухвату Програма дата је категорија ста -

ница којом се дефинише тип станице, пратећи садржаји

и додатне условљености како за врсте горива тако и за

уређење комплекса.
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БЕНЗИНСКЕ ПУМПЕТЕМА БРОЈА

Локација/
зона

Мала градска
станица

Насељско -
градска станица

Градска 
станица

Ванградска
станица

Зона круга
двојке

Стамбено ткиво O Стамбено ткиво X Стамбено ткиво X

Привредне зоне O Привредне зоне O Привредне зоне O

Градски центри O Градски центри O Градски центри O

Јавни објекти и
комплекси U2

Јавни објекти и
комплекси U2

Јавни објекти и
комплекси U2

Спортски објекти и
комплекси U3

Спортски објекти и
комплекси

X Спортски објекти и
комплекси

X

Зелене површине O Зелене површине O Зелене површине X

Пољопр. површине Пољопр. површине Пољопр. површине

Комуналне и
инфраструктурне
површине

U1
Комуналне и
инфраструктурне
површине

U1
Комуналне и
инфраструктурне
површине

U1

Саобраћајне
површине и
терминали

O
Саобраћајне
површине и
терминали

O
Саобраћајне
површине и
терминали

U4

Централна
зона

Стамбено ткиво O Стамбено ткиво X Стамбено ткиво X

Привредне зоне O Привредне зоне O Привредне зоне O

Градски центри O Градски центри X Градски центри X

Јавни објекти и
комплекси U2

Јавни објекти и
комплекси

X Јавни објекти и
комплекси

X

Спортски објекти и
комплекси

O Спортски објекти и
комплекси

X Спортски објекти и
комплекси

X

Зелене површине O Зелене површине O Зелене површине U7

Пољопр. површине Пољопр. површине Пољопр. површине

Комуналне и
инфраструктурне
површине

U1
Комуналне и
инфраструктурне
површине

O
Комуналне и
инфраструктурне
површине

O

Саобраћајне
површине и
терминали

O
Саобраћајне
површине и
терминали

O
Саобраћајне
површине и
терминали

O

Зона
континуално
изграђеног
подручја 
К И П

Стамбено ткиво O Стамбено ткиво O Стамбено ткиво U5 Стамбено ткиво U5

Привредне зоне O Привредне зоне O Привредне зоне O Привредне зоне O

Градски центри O Градски центри O Градски центри U6 Градски центри U6

Јавни објекти и
комплекси U2

Јавни објекти и
комплекси U2

Јавни објекти и
комплекси X

Јавни објекти и
комплекси

X

Спортски објекти и
комплекси O

Спортски објекти и
комплекси X

Спортски објекти и
комплекси X

Спортски објекти и
комплекси X

Зелене површине O Зелене површине O Зелене површине U7 Зелене површине U7

Пољопр. површине O Пољопр. површине O Пољопр. површине O Пољопр. површине O

Комуналне и
инфраструктурне
површине

O
Комуналне и
инфраструктурне
површине

U1
Комуналне и
инфраструктурне
површине

X
Комуналне и
инфраструктурне
површине

X

Саобраћајне
површине и
терминали

O
Саобраћајне
површине и
терминали

O
Саобраћајне
површине и
терминали

U8
Саобраћајне
површине и
терминали

U8

Периферна
зона

Стамбено ткиво O Стамбено ткиво O Стамбено ткиво U5 Стамбено ткиво U5

Привредне зоне O Привредне зоне O Привредне зоне O Привредне зоне O

Градски центри O Градски центри O Градски центри U6 Градски центри U6

Јавни објекти и
комплекси U2

Јавни објекти и
комплекси U2

Јавни објекти и
комплекси

X Јавни објекти и
комплекси X

Спортски објекти и
комплекси U9

Спортски објекти и
комплекси X

Спортски објекти и
комплекси

X Спортски објекти и
комплекси X

Зелене површине O Зелене површине O Зелене површине U7 Зелене површине U7

Пољопр. површине O Пољопр. површине O Пољопр. површине O Пољопр. површине O

Комуналне и
инфраструктурне
површине

U1
Комуналне и
инфраструктурне
површине

U1
Комуналне и
инфраструктурне
површине

U1
Комуналне и
инфраструктурне
површине

U1

Саобраћајне
површине и
терминали

Саобраћајне
површине и
терминали

O
Саобраћајне
површине и
терминали

U8
Саобраћајне
површине и
терминали

U8

компатибилно некомпатибилно условно
компатибилно

намена није
заступљена у зони

Табела 1: Матрица компатибилности ССГ са доминантним наменама у окружењу

O X U



ТИП СТАНИЦЕ

МАЛА ГРАДСКА
СТАНИЦА

НАСЕЉСКО-ГРАДСКА
СТАНИЦА

ГРАДСКА
СТАНИЦА

ВАНГРАДСКА
СТАНИЦА

ЗОНА 
КРУГА

ДВОЈКЕ 
К2

Површина Површина Површина

до 350m2 до 450m2 до 600m2

Пратећи садржаји Пратећи садржаји Пратећи садржаји

из групе В из групе В из групе В

Посебни услови Посебни услови Посебни услови

врсте горива у складу
са препорукама ЕУ,
обавезно уређење
партера, зеленило,
мобилијар, дизајн

објекта

врсте горива у складу
са препорукама ЕУ,
обавезно уређење
партера, зеленило,
мобилијар, дизајн

објекта

врсте горива у складу
са препорукама ЕУ,
обавезно уређење
партера, зеленило,
мобилијар, дизајн

објекта

ЦЕНТРАЛНА
ЗОНА

Површина Површина Површина

до 450m2 до 1500m2 до 1500m2

Пратећи садржаји Пратећи садржаји Пратећи садржаји

из групе В из група Б,В,Г из група А,Б,В,Г

Посебни услови Посебни услови Посебни услови

врсте горива у складу
са препорукама ЕУ,
обавезно уређење
партера, зеленило,
мобилијар, дизајн

објекта

врсте горива у складу
са препорукама ЕУ,
обавезно уређење
партера, зеленило,
мобилијар, дизајн

објекта

врсте горива у складу
са препорукама ЕУ,
обавезно уређење
партера, зеленило,
мобилијар, дизајн

објекта

ЗОНА 
КОНТИНУАЛНО
ИЗГРАЂЕНОГ
ПОДРУЧЈА -

КИП

Површина Површина Површина Површина

до 450m2 до 1500m2 > 1500m2 > 1500m2

Пратећи садржаји Пратећи садржаји Пратећи садржаји Пратећи садржаји

из група Б,В из група А,Б,В из група А,Б,В,Г из група А,Б,В,Г

Посебни услови Посебни услови Посебни услови Посебни услови

врсте горива у складу
са препорукама ЕУ,
потребно зеленило,

мобилијар

врсте горива у складу
са препорукама ЕУ,
потребно зеленило,

мобилијар

врсте горива у складу
са препорукама ЕУ,
обавезно  зеленило,
мобилијар, дизајн

објекта

врсте горива у складу
са препорукама ЕУ,
обавезно зеленило,

мобилијар

ПЕРИФЕРНА
ЗОНА

Површина Површина Површина Површина

до 600m2 до 1500m2 > 1500m2 > 1500m2

Пратећи садржаји Пратећи садржаји Пратећи садржаји Пратећи садржаји

из група Б,В из група А,Б,В из група А,Б,В,Г из група А,Б,В,Г

Посебни услови Посебни услови Посебни услови Посебни услови

врсте горива у складу
са препорукама ЕУ,

провизорно зеленило,
мобилијар

врсте горива у складу
са препорукама ЕУ,
потребно зеленило,

мобилијар

врсте горива у складу
са препорукама ЕУ,
обавезно уређење
партера, зеленило,
мобилијар, дизајн

објекта

врсте горива у складу
са препорукама ЕУ,
обавезно уређење
партера, зеленило,
мобилијар, дизајн

објекта

Л
О

К
А

Л
Н

А
 З

О
Н

А

Табела 2: Тип станице за снабдевање горивом у зависности од локације

ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ:  
А. сервисни (аутоперионица, вулканизер, аутомеханичар, аутоелектричар, шлеп служба)
Б. аутотрговина (аутосалон, showroom, ауто делови, аутокозметика)
В. делатности/услуге (трговина на мало, пословање, инфопункт, rent-a-car, турист биро, банкарске/поштанске услуге)
Г. угоститељство/туризам (кафе, ресторан, мотел)
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Критеријуми заштите животне средине:

� удаљење објеката и постројења у оквиру станице од

објеката ван комплекса станице за снабдевање

течним горивом

� однос према заштитним зонама водоизворишта 

� постојање процене утицаја на животну средину

(Анализе утицаја на животну средину)

Инжењерско-геолошки критеријуми:

� ниво подземних вода

� литолошки састав тла

� сеизмика
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БЕНЗИНСКЕ ПУМПЕТЕМА БРОЈА

МАЛА ГРАДСКА
СТАНИЦА

НАСЕЉСКО-
ГРАДСКА СТАНИЦА

ГРАДСКА 
СТАНИЦА

ВАНГРАДСКА
СТАНИЦА

АУТОПУТ

Површина комплекса у
зависности од зоне

Површина комплекса у
зависности од зоне

Приступна
саобраћајница

Приступна
саобраћајница

Услови ЈП Путеви
Србије, Акт о
прикључењу надлежног
Министарства

Услови ЈП Путеви
Србије, Акт о
прикључењу надлежног
Министарства

Врсте горива  у складу
са препорукама ЕУ.

Врсте горива  у складу
са препорукама ЕУ.

Паркинг простор унутар
комплекса

Паркинг простор унутар
комплекса

МАГИСТРАЛНИ
САОБРАЋАЈ

Површина комплекса у
зависности од зоне

Површина комплекса у
зависности од зоне

Приступна
саобраћајница

Приступна
саобраћајница

Услови ЈП Путеви
Србије, Акт о
прикључењу надлежног
Министарства

Услови ЈП Путеви
Србије, Акт о
прикључењу надлежног
Министарства

Врсте горива  у складу
са препорукама ЕУ.

Врсте горива  у складу
са препорукама ЕУ.

Паркинг простор унутар
комплекса

Паркинг простор унутар
комплекса

Улица 
I РЕДА

Површина комплекса у
зависности од зоне

Површина комплекса у
зависности од зоне

Површина комплекса у
зависности од зоне

Површина комплекса у
зависности од зоне

Разделно острво Разделно острво Приступна
саобраћајница

Приступна
саобраћајница

Врсте горива  у складу
са препорукама ЕУ.

Врсте горива  у складу
са препорукама ЕУ.

Услови ЈП Путеви
Србије, Акт о
прикључењу надлежног
Министарства

Услови ЈП Путеви
Србије, Акт о
прикључењу надлежног
Министарства

Врсте горива  у складу
са препорукама ЕУ.

Врсте горива  у складу
са препорукама ЕУ.

Паркинг простор унутар
комплекса

Паркинг простор унутар
комплекса

Паркинг простор унутар
комплекса

Улица 
II РЕДА

Површина комплекса у
зависности од зоне

Површина комплекса у
зависности од зоне

Површина комплекса у
зависности од зоне

Површина комплекса у
зависности од зоне

Разделно острво Разделно острво Врсте горива  у складу
са препорукама ЕУ.

Врсте горива  у складу
са препорукама ЕУ.

Врсте горива  у складу
са препорукама ЕУ.

Врсте горива  у складу
са препорукама ЕУ.

Паркинг простор унутар
комплекса

Паркинг простор унутар
комплекса

СЕКУНДАРНА
МРЕЖА

Површина комплекса у
зависности од зоне

Површина комплекса у
зависности од зоне

Површина комплекса у
зависности од зоне

Разделно острво
проширење или посебна
трака у регулацији улице

Разделно острво Разделно острво

Врсте горива  у складу са
препорукама ЕУ.

Врсте горива  у складу
са препорукама ЕУ.

Врсте горива  у складу
са препорукама ЕУ.

Тип 
Ранг

Табела 3: Тип станице за снабдевање горивом у зависности од ранга саобраћајнице
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Планирана мрежа станица за снабдевање
горивом

Планирана мрежа станица за снабдевање горивом пред -

стављаће, скуп локација из мреже постојећег стања, као

и новопланиране локације, које задовољавају дате кри -

теријуме и оцењене су као повољне на основу спро -

веденог вредновања. Овим се омогућава флекси билност

мреже станица за снабдевање горивом, која представља

отворени систем планирања и даје мо гућ ност пре зен -

товања тренутног стања мреже у разли читим вре мен -

ским пресецима.

Станице за снабдевање горивом могу у својој понуди имати

и течни нафтни гас (ТНГ), или се за потребе дистрибуције

ове врсте горива могу градити посебне станице. Станице за

снабдевање течним нафтним гасом представљају саставни

део јединствене мреже ССГ у граду. Поред наведеног ССГ

могу имати постројења за снабдевање возила и свим ос -

талим врстама горива доз вољеним за употребу (електро

погон, хибридна горива и др.).

Уочени проблеми

� Превазиђене одредбе Правилника о изградњи ста -

ни   ца за снабдевање течним горивом моторних во -

зила и о ускладиштењу и претакању горива (Сл.

лист СФРЈ 27/71)

� Превазиђене одредбе Правилника о изградњи пос тро   -

је ња за течни нафтни гас и о ускладичтењу и пре -

такању течног нафтног гаса (Сл. лист СФРЈ 24/71)

� Непостојање Техничких прописа о постављању ста  -

ни ца за снабдевање течним горивом на води и у

оквиру објеката ( гараже, комерцијално - пос ловни

објекти) како је то у свету.

� Велики број објеката ове врсте изграђен пре

1970 године, који имају проблеме са влас -

ничким од носима.

� Неодговарајући третман ССГ кроз важећу

план ску документацију.

Избор врсте плaна

Критеријуми за избор врсте Плана и образложење

Програм мреже ССГ ради се у циљу формирањa је -

динствене мреже у оквиру границе обухвата Прог рама

и формирања једиственог приступа у вредновању

повољности локација за изградњу садржаја ове врсте и

подизања нивоа услуге опслужености територије у

оквиру Програма.

На основу спроведених анализа, потреба и сл., предлог

је да се локације и сва неопходна правила за њихову

реализацију, као и начин спровођења дефинишу кроз

План генералне регулације мреже станица за снаб -

девање горивом.

�
Предраг Крстић, дипл.инж.сао.

Весна Владисављевић, дипл.инж.арх.

За нове локације, саставни део извода из Плана, биће и

провера минималног степена ваљаности сваке ново пла -

ниране локације  у складу са критеријумима и општим

правилима грађења, који ће бити детаљно дефинисани

кроз израду Плана генералне регулације.  

Планом генералне регулације ће се дефинисати и:

� општа правила изградње станица на територији у

оквиру обухвата Плана

� критеријуми за вредновање повољности локација

� начин спровођења

Методологија вредновања повољности локација



ТЕМА БРОЈА БЕНЗИНСКЕ ПУМПЕ
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Програм за израду Урбанистичког плана мреже станица

за снабдевање горивом обухвата целокупну територију

десет градских општина, за које је Статутом града Бео -

града утврђено да Скупштина града Београда доноси

Урбанистичке планове. То су поред територије у оквиру

Границе генералног плана Београда 2021. и делови

територија општина Земун, Вождовац и Па лилула вaн

граница ГП-а Београда.

Циљ израде програма је:

� формирање јединствене мреже станица за снабдевање

горивом у оквиру границе обухвата Програма

� подизање нивоа услуге и опслужености станицама за

снабдевање горивом на територији у оквиру Програма

� формирања једиственог приступа у вредновању по -

вољ ности локација за изградњу станица за снаб де ва -

ње горивом

� анализа постојећих и предлог нових локација за из -

градњу садржаја ове врсте

Станице за снабдевање горивом се могу сврстати у пра -

теће садржаје саобраћајница, трговинске, комер ци јал -

не, привредне па и комуналне садржаје. У складу са

наведеним развој делатности ове врсте могуће је

планирати у оквиру свих намена које су под одређеним

условима компатибилне са делатношћу која се обавља

на станици за снабдевање горивом.

Критеријуми за вредновање локација:

1. однос према планској документацији

2. матрица компатибилности - дефинише однос намене

у свакој појединој зони  и категорије станице.

3. однос према јавним наменама, примарним инфra -

структурним системима и другим јавним површинам

4. саобраћајни и урбанистичко-архитектонски крите -

ријуми, инжењерско-геолошки  и еколошки кри те -

ријуми

Планирана мрежа станица за снабдевање горивом пред -

стављаће, скуп локација из мреже постојећег стања и

новопланиране локације, које задовољавају дате кри -

теријуме и оцењене су као повољне на основу спро ве -

деног вредновања. Овим се омогућава флек сибилност

мреже станица за снабдевање горивом, која представља

отворени систем планирања и даје могућност пре зен -

товања тренутног стања мреже у различитим времен -

ским пресецима.

Станице за снабдевање горивом могу у својој понуди имати

и течни нафтни гас (ТНГ), или се за потребе дис трибуције

ове врсте горива могу градити посебне ста нице. Станице за

снабдевање течним нафтним гасом представљају саставни

део јединствене мреже ССГ у граду. Поред наведеног ССГ

могу имати постројења за снабдевање возила и свим ос -

талим врстама горива доз вољеним за употребу (електро

погон, хибридна горива и др.). 

Одлука о изради плана генералне регулације мреже

станица за снабдевање горивом објављена је у Служ -

беном листу града Београда, бр.15/07, 20/07.

� ПРОГРАМ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА МРЕЖЕ
СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ 
- (БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА)

Разлог израде Програма је непостојање план ског документа који би
детаљније разрадио садржаје ове врсте и обухватио како пос то јеће
станице за снабдевање горивом тако и но вопланиране локације.



Program for Elaboration of the Urbanistic Plan of the Petrol

Supply Stations refers to the integral territory of the ten city

municipalities, in jurisdiction of the City Assembly of Bel-

grade, according to the City Statute for adoption of the Ur-

banistic plans. Besides territory of the Master Plan of Bel-

grade 2021, the referential area also includes the parts of

the territory inside Belgrade’s municipalities Zemun, Vož-

dovac and Palilula, though outside the boundaries of the

Master Plan.

The objectives for elaboration of the Program are:

� creating an integral network of petrol supply stations in-

side the spatial scope of the Program; 

� raising the level of services and spatial cover of the petrol

supply stations inside the Program territory;

� creating an integral approach in evaluation of cites’ con-

veniences for construction of the petrol supply stations;

� analysis of the existent and suggestion for the new loca-

tions for construction of these facilities.

Petrol supply stations could be classified as the supporting

facilities of the road network, trade, commercial, industrial

even public services structures. In accordance to the fact,

the development of this kind is possible to be planned along

the lines of these uses, compatible under certain conditions

with the activities in the petrol supply station.

Evaluating Locations Criteria:

1. relations towards planning documentation

2. compatibility matrix – defines relation of the prevailing

structures in each zone  towards category of the station

3. relations towards public uses, primary infrastructure sys-

tems and other public spaces.

4. transportation and urbanistic-architectural criteria, engi-

neering-geological and  environmental preservation cri-

teria

Planned network of petrol supply stations will include lo-

cations from the present network situation and newly

planned locations, satisfying given criteria, estimated as fa-

vorable, based on the results of conducted evaluation. In

this way, flexibility of petrol supply stations network will

be enabled, introducing an open system of planning and of-

fering possibility of presenting current state of network in

various time cross sections.

Petrol supply stations might also supply Liquid Petroleum

Gas (LPG), with the alternative that the special stations

for this sort of fuel might be built as well. Supply stations

for LPG are the integral part of the City PSS network. Be-

sides, PSS might have installations for vehicle supply

with all the other fuels permitted to be used (electro drive,

hybrid fuels etc.)

The Decision about elaboration of the Plan of General Reg-

ulation for Petrol Supply has been published in Službeni list

grada Beograda, no. 15/07, 20/07. 
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SUMMARY

� PROGRAM FOR ELABORATION OF THE URBANISTIC PLAN OF THE
PETROL SUPPLY STATIONS 
– (PUMP STATIONS)

The ground for the Program preparation has been the absence of the
planning document elaborating in detail facilities of this sort, including all the
existent petrol supply stations, as well as the newly planned facilities on
different locations.
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