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9. јун 2015. године

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10 и 23/13), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА БЕОГРАДА
Члан 1.
Приступа се измени Одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Београда („Службени лист Града Београда”, број 57/09).
Члан 2.
Мења се се члан 6. Одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Београда, тако да гласи: „Средства за израду Генералног урбанистичког плана Београда обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд,
Његошева бр. 84”.
Члан 3.
Остали чланови Одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Београда остају непромењени.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-432/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА РЕГИОНАЛНОГ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АМИНИСТРАТИВНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Регионалног просторног плана аминистративног подручја града Београда (у
даљем тексту: Измена и допуна РПП).

Цена 265 динара

Члан 2.
Границом Измена и допуна РПП обухваћена је територија аминистративног подручја града Београда, територија
свих 17 градских општина, површине око 3.224 km².
Члан 3.
Плански основ за израду Измене и допуне РПП је Закон
о просторном плану Републике Србије („Службени гласник
РС”, број 88/10), као и Стратегија развоја града Београда
(„Службени лист Града Београда”, број 24/2011). Законом о
просторном плану Републике Србије утврђене су дугорочне
основе организације, коришћења и заштите простора Републике Србије и он се разрађује регионалним просторним
плановима. Стратегијом развоја града Београда предвиђен
је развој града Београда уз потребу сталног усаглашавања и
даљег развоја посебно у областима саобраћаја, инфраструктуре и организације простора. У складу са наведним.
Обзиром на обухват и карактер, Измене и допуне РПП,
ће се радити на расположивим геодетским подлогама (ОДК
1:50.000).
Члан 4.
Циљ израде Измене и допуне РПП је припрема информационе основе за потребе ажурирања Транспортног модела Београда и СМАРТ плана на територији Региона града
Београда, односно имплементација добијених резултата у
текстуални и графички део Измена и допуна РПП. Важећи
Регионални просторни план, не садржи податке о зонском
систему, путној и уличној мрежи потребној за системско
праћење и унапређење саобраћаја на територији града Београда.
Члан 5.
Израда Измене и допуне РПП радиће се у две фазе:
Прва фаза ће обухватити израду Информационе основе за потребе ажурирања ТМБ и израду „Саобраћајног
мастер плана Београда и стратешке процене утицаја на животну средину са пратећим активностима”. Фаза се односи
на ажурирање улазних елемената Tранспортног модела Београда који представља полазне основе за израду СМАРТ
плана.
У складу са наведеним израда информационе основе
обухвата:
1. Израда зонског система на нивоу саобраћајних зона за
територију у обухвату РПП;
2. Израда и корекције уличне и путне мреже за територију у обухвату РПП;
3. Дефинисање конектора за предложени зонски систем
(за саобраћајне зоне унутар територије у обухвату РПП и
спољне зоне);
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4. Израда социоекономских показатеља на нивоу саобраћајне зоне у обухвату РПП; и
5. Приказ квантификације намене површина у границама РПП.
Друга фаза ће обухватити унос резултата СМАРТ плана
и његову имплементацију у Измене и допуне РПП.
Члан 6.
Предмет Измена и допуна РПП је:
1. Текстуални део плана, поглавље IV „Просторни развој Региона Београда”, подпоглавље 1.2. „Заштита животне
средине, предела, природних и културних добара”; 1.2.1.
„Заштита животне средине”; подпоглавље; 4. „Техничка инфраструктура”; 4.1. „Саобраћај и саобраћајна инфраструктура”;
2. Текстуални део плана, поглавље V „Имплементација”,
подпоглавље 5. „Приоритети, мере и инструменти имплементације”;
3. Графички део РПП, реферална карта бр 2. „Мрежа насеља и инфраструктурних система”;
4. Други текстуални и графички делови плана, по потреби; и
5. Допуна документационе основе РПП резултатима
СМАРТ плана (зонски систем, социо-економски показатељи), као и израда посебних графичких прилога по потреби.
Члан 7.
Израда Измена и допуна РПП поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, који је
дужан да нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна РПП обезбедиће
Агенција за инвестиције и становање, Београд, Трг Николе
Пашића бр. 6.
Процењена финансијска вредност израде Измена и допуна РПП оквирно износи око 5.960.000 динара.
Члан 9.
Нацрт Измена и допуна РПП биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања Нацрта Измена и допуна РПП на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се
у дневним средствима информисања и у информативним
гласилима свих 17 градских општина.
Нацрт Измена и допуна РПП доставиће се на мишљење
свих 17 градских општина.
Члан 10.
За потребе израде Измена и допуна РПП приступа се
изради стратешке процене утицаја планираних намена на
животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број
135/04), Решење о приступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.1423/15 од 28. маја 2015. године.
Члан 11.
Елаборат Измена и допуна РПП израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који ће
се по овери чувати код Скупштине Града Београда као до-
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носиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један примерак оригинала у
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 21 примерак копија у
аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две копије),
Републичког геодетског завода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда“ и свих 17 градских
општина (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-433/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8.
јуна 2015. године, на основу чл. 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВАНГРАДСКОГ ТОПЛОВОДА ОД ТЕ-ТО
„НИКОЛА ТЕСЛА” У ОБРЕНОВЦУ ДО ТО „НОВИ БЕОГРАД” ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ, СУРЧИН И
НОВИ БЕОГРАД
Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације за изградњу ванградског топловода од ТЕ-ТО „Никола Тесла” у
Обреновцу до ТО „Нови Београд” градске општине Обреновац, Сурчин и Нови Београд (у даљем тексту: план детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градских општина Обреновац, Сурчин и Нови Београд, коридор ванградског топловода од
ТЕ-ТО „Никола Тесла” у Обреновцу до и преко моста преко Саве у Обреновцу а затим поред насипа уз леву обалу до
насеља Бољевци и даље до ТО „Нови Београд” и локације
пумпних станица са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око
60 hа. Вођење топловода је већим делом надземно осим у
делу Новог Београда где се полаже подземно у већ постављене бетонске канале
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду плана детаљне регулације
представљају Генерални план Београда 2021. („Службени
лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14) и
Просторни план за део градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, број 10/12)
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За потребе израде плана детаљне регулације потребно
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за
катастарске општине Обреновац, Сурчин и Нови Београд, у
делу који је обухваћен границом плана.
Члан 4.
Циљ израде плана детаљне регулације је решење мреже
ванградског топловода и објеката пумпних станица у складу са достављеном иницијативом, дефинисање јавног интереса као и омогућавање издавања локацијских и грађевинских дозвола за све планиране објекте и водове.
Концептуални оквир планирања садржан је у Генералном плану Београда 2021. („Службени лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14) и Просторном
плану за део градске општине Сурчин („Службени лист
Града Београда”, број 10/12) којим се планира даљи развој
и унапређење система грејања Београда, базираном на изградњи даљинског система грејања из спрегнуте производње електричне и топлотне енергије на бази домаћих
ресурса који постоје у непосредној близини града. Таквим
системом жели се постићи поуздано и економично грејање,
супституција увозних горива домаћим, већи степен искоришћења примарног горива и смањење степена загађивања
животне средине.
Члан 5.
Део предметног подручја плански је покривен Детаљнм
урбанистичким планом ванградског топловода од ТЕТО „Никола Тесла” у Обреновцу до ТО „Нови Београд”
(„Службени лист Града Београда”, број 16/93).
Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) садржајем плана
ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте;
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења;
– економска анализа и процена улагања из јавног сектора;
– графички део.
Члан 7.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30,
који је дужан да нацрт плана изради у року од шест месеци
од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће
ЈКП „Београдске електране”, Београд, Савски насип бр. 11.
Процењена финансијска вредност израде плана детаљне регулације оквирно износи око 20.400.000,00 динара (без
износа прибављања геодетских подлога и инжињерскогеолошке документације).
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Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима информисања и у информативним гласилима градских
општина Обреновац, Сурчин и Нови Београд .
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење градским општинама Обреновац, Сурчин и Нови
Београд.
Члан 10.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се
изради стратешке процене утицаја планираних намена на
животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број
135/04), Решење о приступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.1422/15 од 28. маја 2015. године.
Члан 11.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један примерак оригинала у
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и девет примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције
за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и градских
општина Обреновац, Сурчин и Нови Београд (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-434/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8.
јуна 2015. године, на основу чл. 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 13,
ГРАДСКA ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације Блока 13,
градска општина Нови Београд (у даљем тексту: план детаљне регулације).
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Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градскe општинe Нови Београд,
простор између Булевара Михаила Пупина, Улице ушће, Булевара Николе Тесле, до регулације сервисне саобраћајнице
ка блоку 12, са везама саобраћајница и инфраструктуре до
постојеће, односно планиране мреже, површине око 47 hа.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду плана детаљне регулације
представља Генерални план Београда 2021. („Службени
лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14)
којим су планиране намене зелене површине, јавне службе,
јавни објекти и комплекси и комерцијалне зоне и градски
центри.
За потребе израде плана детаљне регулације потребно је
прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастарску општину Нови Београд, у делу који је обухваћен
границом плана.
Члан 4.
На основу смерница Генералног плана Београда 2021.
године („Службени лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05,
34/07, 63/09, 70/14), стратегија развоја града Београда и позитивних закона из области планирања и заштите животне
средине планира се да се ово подручје приведе планираној
намени.
Члан 5.
Циљ доношења одлуке је да се, кроз сагледавање просторних могућности предметне локације, њеног непосредног и ширег окружења, а у складу са Генералним планом
Београда 2021. („Службени лист Града Београда”, бр. 27/03,
25/05, 34/07, 63/09, 70/14), оптимално искористе могућности
овог простора и омогући ефикасније коришћење градског
грађевинског земљишта.
Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) садржајем плана
ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима заобележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте;
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења;
– економска анализа и процена улагања из јавног сектора;
– графички део.
Члан 7.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30,

9. јун 2015.

који је дужан да нацрт плана изради у року од 18 месеци од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.
Процењена финансијска вредност израде плана детаљне
регулације садржана је у уговору закљученом између Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда и
ЈУП Урбанистички завод Београда као носиоца израде плана, у оквирном износу од 4.315.000,00 динара (без износа
прибављања геодетских подлога и инжињерско-геолошке
документације).
Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима
информисања и у информативном гласилу Градске општине Нови Београд.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење Градској општини Нови Београд.
Члан 10.
За потребе израде плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број
135/04), Решење о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.1413/15 од 20. априла 2015. године.
Члан 11.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику
који ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове (два примерка) и један примерак
оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику
за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу
Београда (по две копије), Републичког геодетског завода,
Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод
Београда” и Градске општине Нови Београд (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-435/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

9. јун 2015.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА
БЛОКА 68, ГРАДСКA ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације дела Блока 68, градска општина Нови Београд (у даљем тексту: план
детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градскe општинe Нови Београд,
К.П. 5298/2, 5371 и 5323/1, све КО Нови Београд до границе
Одлуке о изради Плана детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке станице у Блоку 42 на Новом Београду
(„Службени лист Града Београда”, број 67/13), са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 15 hа.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду плана детаљне регулације
представља Генерални план Београда 2021. („Службени
лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14)
) којим су планиране намене комерцијалне зоне и градски
центри и привредне зоне које се трансформишу у комерцијалне делатности и опште градске центре или усклађују
са околином.
За потребе израде плана детаљне регулације потребно је
прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастарску општину Нови Београд, у делу који је обухваћен
границом плана.
Члан 4.
На основу Генералног плана Београда 2021. предметно подручје се не налази у ужој зони санитарне заштите
водоизворишта. Обзиром да је ступило на снагу Решење
Министарства здравља Републике Србије о одређивању
зона санитарне заштите на административној територији
града Београда за изворишта подземних и површинских
вода која служе за водоснабдевање града Београда (бр. 53001-48/2014-10 од 1. августа 2014. године) на основу којег се
предметно подручје налази у ужој зони санитарне заштите
изворишта, потребно је током израде плана у сарадњи са
ЈКП „Београдски водовод и канализација” – Служба развоја
изворишта подземне воде утврдити важеће законске мере
из области заштите изворишта.
Члан 5.
Циљ доношења одлуке је да се, кроз сагледавање просторних могућности предметне локације, њеног непосредног и ширег окружења, а у складу са Генералним планом
Београда 2021. („Службени лист Града Београда”, бр. 27/03,
25/05, 34/07, 63/09, 70/14), оптимално искористе могућности
овог простора и омогући ефикасније коришћење градског
грађевинског земљишта.

Број 30 – 5

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) садржајем плана
ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте;
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења;
– економска анализа и процена улагања из јавног сектора;
– графички део.
Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30,
који је дужан да Нацрт плана изради у року од 18 месеци од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљне регулације садржана је у Уговору закљученом између
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда и
ЈУП Урбанистички завод Београда као носиоца израде плана, у оквирном износу од 4.406.000,00 динара (без износа
прибављања геодетских подлога и инжињерско-геолошке
документације).
Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима
информисања и у информативном гласилу Градске општине Нови Београд.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење Градској општини Нови Београд.
Члан 10.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се
изради стратешке процене утицаја планираних намена на
животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04), Решење о приступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.1415/15 од 20. априла 2015. године.
Члан 11.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један примерак оригинала у
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дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције
за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и градске
општине Нови Београд (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-436/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА,
АЛЕКСИНАЧКИХ РУДАРА И БУЛЕВАРА МИХАЈЛА
ПУПИНА, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за блок
између улица Палмира Тољатија, Алексиначких рудара и
Булевара Михајла Пупина, градска општина Нови Београд
(у даљем тексту: план детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градскe општинe Нови Београд,
блок између улица Палмира Тољатија, Алексиначких рудара и Булевара Михајла Пупина, са везама саобраћајница и
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже,
површине око 1,8 hа.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду плана детаљне регулације је
Генерални план Београда 2021. („Службени лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09, 70/14) према коме се
предметни блок налази у централној зони – урбанистичка целина првобитни Нови Београд (8), у површинама намењеним у делу за комерцијалне зоне и градске центре (у
пословно-трговачким улицама) и у делу за јавне службе,
јавне објекте и комплексе, у подручју за које су потребни
планови дегаљне регулације.
За потребе израде плана детаљне регулације потребно је
прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастарску општину Нови Београд, у делу који је обухваћен
границом плана.
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Члан 4.
У контактном подручју на снази су следећи планови:
– Детаљни урбанистички план Блока 11а у Новом Београду („Службени лист Града Београда”, бр. 17/75, 26/85) –
део блока је реализован на основу Урбанистичког пројекта
за препарцелацију и изградњу објеката на локацији Блок
11а, општина Нови Београд.
– Детаљни урбанистички план Блока 31 у Новом Београду („Службени лист Града Београда”, бр. 16/76, 15/91)
– План детаљне регулације Блока 1 између улица: Париске комуне, Омалдинских бригада, Булевара АВНОЈ-а и
Народних хероја, у Новом Београду („Службени лист Града
Београда”, број 5/07)
– План генералне регулације мреже јавних гараже
(„Службени лист Града Београда”, број 19/11) – предметним
Планом би се ставио ван снаге за локацију јавне гараже ознаке ЈГ 116.
Члан 5.
Циљ доношења одлуке је да се, кроз сагледавање просторних могућности предметне локације, њеног непосредног и ширег окружења, а у складу са Генералним планом
Београда 2021 („Службени лист Града Београда”, бр. 27/03,
25/05, 34/07, 63/09, 70/14), оптимално искористе могућности
овог простора и омогући ефикасније коришћење градског
грађевинског земљишта.
Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) садржајем Плана
ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења
– економска анализа и процена улагања из јавног сектора;
– графички део.
Члан 7.
Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу
„PC Art” д.о.о., Београд, Страхињића Бана 66 а, које је дужно да нацрт плана изради у року од два месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „Hodred Limited”, Београд, Палмира Тољатија бр. 3.
Процењена финансијска вредност израде плана детаљне
регулације садржана је у уговору закљученом између предузећа „Hodred Limited”, Београд и „PC Art” д.о.о. као носиоца
израде плана, у оквирном износу од 2.000.000,00 динара.
Члан 9.
Нацрт Измена и допуна плана детаљне регулације биће
изложен на јавни увид у просторијама Скупштине Града Београда.
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Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима
информисања и у информативном гласилу Градске општине Нови Београд.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење Градској општини Нови Београд.
Члан 10.
За потребе израде плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број
135/04), Решење о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.147/15 од 20. априла 2015. године.
Члан 11.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један примерак оригинала у
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и осам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције
за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбанистичког
предузећа „Урбанистички завод Београда”, обрађивача плана и Градске општине Савски венац (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-437/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ У БАНАТСКОЈ УЛИЦИ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације комплекса
станице за снабдевање горивом у Банатској улици, градска
општина Земун (у даљем тексту: план детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градскe општинe Земун, део К.П.
14237 КО Земун до Нишке улице и раскрсница Банатске
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улице са Улицом цара Душана, са везама саобраћајница и
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже,
површине око 1,7 hа.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду плана детаљне регулације
представљају Генерални план Београда 2021. („Службени
лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14)
и План генералне регулације мреже станица за снабдевање
горивом („Службени лист Града Београда”, број 34/09).
За потребе израде плана детаљне регулације потребно
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за
катастарску општину Земун, у делу који је обухваћен границом плана.
Члан 4.
Према плану генералне регулације мреже станица за
снабдевање горивом („Службени лист Града Београда”, број
34/09) предметна локација је процењена као повољна, уз
услов да се планом детаљне регулације дефинише комплекс
станице као јединствена функционална целина и одвоји од
регулације Банатске улице.
Члан 5.
Циљ доношења одлуке је да се, кроз сагледавање просторних могућности саме локације, њеног непосредног и
ширег окружења, а у складу са ГП Београда 2021 и Планом
генералне регулације мреже станица за снабдевање горивом („Службени лист Града Београда”, број 34/09), оптимално искористе могућности овог простора.
Циљеви и принципи планирања, коришћења и уређења
подручја обухваћеног предметним планом су:
– дефинисање јавног интереса
– дефинисање пратећих садржаја саобраћајница као што
су станица за снабдевање горивом
– стварање планских могућности за изградњу нових
садржаја
– обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре
за планирану изградњу
– очување и побољшање услова животне средине
– дефинисање мера заштите од пожара и елементарних
непогода
– дефинисање саобраћајних и урбанистичких решења
применом критеријума дефинисаних Планом генералне регулације мреже станица за снабдевање горивом („Службени лист Града Београда”, број 34/09)
Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) садржајем плана
ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
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– правила уређења и правила грађења
– економска анализа и процена улагања из јавног сектора;
– графички део.
Члан 7.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које
је дужно да нацрт плана изради у року од седам месеци од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће предузеће ЛУКОИЛ Србија А.Д., Београд, Булевар
Михајла Пупина бр. 165д.
Процењена финансијска вредност израде план детаљне
регулације садржана је у Уговору бр. 021-153/15 од 23. јануара 2015. године закљученим између ЛУКОИЛ Србија А.Д.,
Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 165д. и Урбанистичког
завода Београда ЈУП, ул. Палмотићева бр. 30, као носиоца
израде посла, у оквирнoм износу од око 5.000.000,00 РСД.
Члан 9.
Нацрт Измена и допуна плана детаљне регулације биће
изложен на јавни увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима
информисања и у информативном гласилу Градске општине Земун.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење Градској општини Земун.
Члан 10.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се
изради стратешке процене утицаја планираних намена на
животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број
135/04), Решење о приступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.146/15 од 20. априла 2015. године.
Члан 11.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један примерак оригинала у
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и урбанизма и седам
примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда
(по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и
градске општине Земун (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-438/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

9. јун 2015.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ: АУТО-ПУТА БЕОГРАД – НОВИ САД
(М22), САОБРАЋАЈНИЦЕ Т6, УЛИЦЕ ЦАРА ДУШАНА
И НАСЕЉА НОВА ГАЛЕНИКА ГРАДСКA ОПШТИНА
ЗЕМУН
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације подручја
између: Aуто-пута Београд – Нови Сад (М22), саобраћајнице Т6, Улице цара Душана и насеља Нова Галеника, градскa
општина Земун (у даљем тексту: план детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градскe општинe Земун, подручје
између границе Плана детаљне регулације стамбеног насеља „Алтина” у Земуну („Службени лист Града Београда”,
број 4/05), границе Плана детаљне регулације дела магистралне саобраћајнице од Новог новосадског пута до Улице
цара Душана у Земуну („Службени лист Града Београда”,
број 4/09), границе плана детаљне регулације привредне
зоне Горњи Земун – зоне 1 и 2 („Службени лист Града Београда”, број 34/03) и спољне регулације саобраћајнице ка
насељу Нова Галеника, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 22,3 hа.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду плана детаљне регулације
представља Генерални план Београда 2021. („Службени
лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14)
којим су планиране намене комерцијалне зоне и градски
центри и зелене површине.
За потребе израде плана детаљне регулације потребно
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за
катастарску општину Земун, у делу који је обухваћен границом плана.
Члан 4.
Циљ израде плана је потреба за детаљном планском
разрадом подручја ради дефинисања правила уређења и
грађења предметног простора, саобраћајно и инфраструктурно опремање и дефинисање капацитета изградње у
складу са могућностима простора, планским и инфраструктурним условљеностима и инвестиционим потенцијалима.
Концептуални оквир планирања садржан је у Генералном плану Београда 2021, којим се планира подручје за развој комерцијалних делатности.
Члан 5.
Предметно подручје плански је покривено Планом генералне регулације мреже пијаца на простору Генералног плана Београда („Службени лист Града Београда”, број
67/13). Према Плану генералне регулације мреже пијаца на
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простору Генералног плана Београда, на делу к.п. 10201/14
КО Земун планиран је комплекс пијаце површине 10500 m²,
кроз израду плана детаљне регулације.
Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) садржајем плана
ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте;
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења;
– економска анализа и процена улагања из јавног сектора;
– графички део.
Члан 7.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30,
који је дужан да нацрт плана изради у року од осамнаест
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.
Процењена финансијска вредност израде плана детаљне регулације оквирно износи око 6.000.000,00 динара (без
износа прибављања геодетских подлога и инжињерскогеолошке документације).
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ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције
за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и Градске
општине Земун (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-439/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА
ИЗМЕЂУ УЛИЦА: БЕОГРАДСКЕ, КРУНСКЕ, ПРОТЕ
МАТЕЈЕ И ЊЕГОШЕВЕ, ГРАДСКA ОПШТИНА ВРАЧАР
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације блока између улица Београдске, Крунске, Проте Матеје и Његошеве,
градскa општина Врачар (у даљем тексту: план детаљне регулације).

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима
информисања и у информативном гласилу градске општине Земун.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење Градској општини Земун.

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градскe општинe Врачар, блок између улица Београдске, Крунске, Проте Матеје и Његошеве,
са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће,
односно планиране мреже, површине око 2,2 hа.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 10.
За потребе израде плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број
135/04), Решење о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.1418/15 од 18. маја 2015. године.

Члан 3.
Плански основ за израду плана детаљне регулације представља Генерални план Београда 2021 („Службени лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14) којим су
планиране намене становање и стамбено ткиво, јавне службе, јавни објекти и комплекси и саобраћајне површине.
За потребе израде плана детаљне регулације потребно
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за
катастарску општину Врачар, у делу који је обухваћен границом плана.

Члан 11.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-

Члан 4.
У контактном подручју на снази су следећи планови:
– Детаљни урбанистички план подручја Славија („Службени лист Града Београда”, бр. 11/80, 3/86, 14/91 и 4/92);
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Члан 5.
Циљ доношења одлуке је да се, кроз сагледавање просторних могућности предметне локације, њеног непосредног и ширег окружења, а у складу са Генералним планом
Београда 2021 („Службени лист Града Београда”, бр. 27/03,
25/05, 34/07, 63/09, 70/14), оптимално искористе могућности
овог простора и омогући ефикасније коришћење градског
грађевинског земљишта.
Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) садржајем плана
ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте;
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења;
– економска анализа и процена улагања из јавног сектора;
– графички део.
Члан 7.
Израда плана детаљне регулације поверава се П.Д.
„BUREAU CUBE PARTNERS”, Београд, Савска бр. 9/II/4,
који је дужан да нацрт плана изради у року од осам месеци
од дана ступања на снагу ове одлуке.
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Члан 11.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику
који ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам
и грађевинске послове (два примерка) и један примерак
оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и осам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда
(по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда”,
обрађивача плана и градске општине Врачар (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-440/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

Члан 8.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће П.Д. „BBC HOTEL GROUP”, Београд, Паунова бр. 14 и
П. Д. „ROYAL HOUSE”, Београд, Вилине воде б.б.
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљне регулације садржана је у уговору закљученом између
П.Д. „BBC HOTEL GROUP”, П. Д. „ROYAL HOUSE” и П.Д.
„BUREAU CUBE PARTNERS” као носиоца израде плана, у
оквирном износу од 3.160.000,00 динара.

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ БУЛЕВАРА КРАЉА АЛЕКСАНДРА ЗА
ДЕО БЛОКА Е 7 ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА КРАЉА АЛЕКСАНДРА И УЛИЦА: ПЕТРА КОЛЕНДИЋА, ДРЕЖНИЧКЕ УЛИЦЕ И ПЛАНИРАНЕ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ БР. 2,
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима
информисања и у информативном гласилу градске општине Врачар.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење градској општини Врачар.

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне
регулације Булевара краља Александра за блокове између
улица Жабљачке и Бајдине, блокови Е1-Е9 („Службени лист
Града Београда”, број 19/11) за део Блока Е 7 између Булевара краља Александра и улица Петра Колендића, Дрежничке улице и планиране пешачке стазе бр. 2, градска општина
Звездара (у даљем тексту: измена и допуна плана детаљне
регулације).

Члан 10.
За потребе израде плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број
135/04), Решење о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.1417/15 од 11. маја 2015. године.

Члан 2.
Оквирном границом измена и допуна плана детаљне регулације обухваћен је део територије градскe општинe Звездара, део блока Е 7 између Булевара краља Александра и улица Петра Колендића, Дрежничке улице и планиране пешачке
стазе бр. 2, са везама саобраћајница и инфраструктуре до
постојеће, односно планиране мреже, површине око 1 hа.
Коначна граница измена и допуна плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
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Члан 3.
Плански основ за израду измена и допуна плана детаљне регулације представља Генерални план Београда 2021.
(„Службени лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07,
63/09 и 70/14), којим су предвиђене намене становање и
стамбено ткиво и комерцијалне зоне и градски центри уз
пословно трговачку улицу.
За потребе израде измена и допуна плана детаљне регулације потребно је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастарску општину Звездара, у делу
који је обухваћен границом плана.
Члан 4.
Предметно подручје плански је покривено планом детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове
између улица Жабљачке и Бајдине, Блокови Е1-Е9 („Службени лист Града Београда”, број 19/11).
Према плану детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове између улица Жабљачке и Бајдине, Блокови Е1-Е9, предметна локација се налази у површинама
намењеним за изградњу пословног објекта.
Члан 5.
Циљ израде измена и допуна плана детаљне регулације је преиспитивање планског решења планираног важећим планом, стварање планских услова за унапређење
коришћења постојећих садржаја у складу са планским основом ширег подручја, дефинисање јавног интереса као и
преиспитивања капацитета техничке инфраструктуре за
постојећу и планирану изградњу.
Члан 6.
Концептуални оквир планирања садржан је у Генералном плану, којим је предметни комплекс планиран за становање и стамбено ткиво и комерцијалне зоне и градски
центри уз пословно трговачку улицу.
Члан 7.
Израда измена и допуна плана детаљне регулације поверава се предузећу „MON-ARCH PROJEKT” D.O.O. Београд,
Македонска бр. 30, које је дужно да нацрт плана изради у
року од три месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду измена и допуна плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „МАКПАРТНЕР” д.о.о., Београд, Булевар Краља Александра бр. 455.
Процењена финансијска вредност израде измена и
допуна плана детаљне регулације садржана је у Уговору
закљученом између предузећа „МАКПАРТНЕР” д.о.о. и
предузећа „MON-ARCH PROJEKT” D.O.O., као носиоца израде плана, у оквирном износу од 1. 800 000 динара.
Члан 9.
Нацрт плана биће изложен на јавни увид у просторијама Скупштине града Београда, Београд, 27. марта бр. 43–45
(сала у сутерену).
Подаци о начину излагања нацрта измена и допуна плана детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида,
огласиће се у дневним средствима информисања и у информативном гласилу Градске општине Звездара.
Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације доставиће се на мишљење градској општини Звездара.
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Члан 10.
За потребе израде плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број
135/04), Решење о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.1411/15 од 20. априла 2015. године.
Члан 11.
Елаборат измена и допуна плана детаљне регулације
израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као доносиоца плана и Секретаријата за
урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и
урбанизма и осам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције за грађевинско земљиште и
изградњу Београда (по две копије), Републичког геодетског
завода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда”, обрађивача плана и Градске општине Звездара (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-441/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНУ ЗОНУ У БУБАЊ ПОТОКУ, ИЗМЕЂУ
ОБИЛАЗНИЦЕ И ПЛАНИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
ГРАДСКA ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације за комерцијалну зону у Бубањ потоку, између обилазнице и планиране железничке пруге, градска општина Вождовац (у
даљем тексту: план детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градскe општинe Вождовац, подручје у Бубањ потоку између граница плана детаљне регулације за део аутопутске и железничке обилазнице око
Београда (аутопутска деоница Бубањ-поток – Винча – Панчево), друмско железничким мостом преко Дунава, градске
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општине Вождовац и Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 89/14), Регулационог плана деонице ауто-пута
Е-75 и Е-70 Добановци – Бубањ Поток („Службени лист
Града Београда”, број 13/99), Плана детаљне регулације за
зону комерцијалних и привредних садржаја дуж ауто-пута Београд – Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ поток,
општине Вождовац и Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 75/13 и 8/14) и Конопљишког потока, са везама
саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно
планиране мреже, површине око 35 hа.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду плана детаљне регулације
представља Генерални план Београда 2021 („Службени лист
Града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14) којим
су планиране намене комерцијалне зоне и градски центри,
привредне зоне и зелене површине у функцији заштите.
За потребе израде плана детаљне регулације потребно
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за
катастарску општину Вождовац, у делу који је обухваћен
границом плана.
Члан 4.
У контактном подручју на снази су следећи планови:
– План детаљне регулације за део ауто-путске и железничке обилазнице око Београда (ауто-путска деоница
Бубањ поток – Винча – Панчево), друмско железничким
мостом преко Дунава, градске општине Вождовац и Гроцка
(„Службени лист Града Београда”, бр. 89/14),
– Регулациони план деонице аутопута Е-75 и Е-70 Добановци – Бубањ поток („Службени лист Града Београда”, бр.
13/99),
– План детаљне регулације за зону комерцијалних и
привредних садржаја дуж ауто-пута Београд – Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ поток, општине Вождовац и
Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 75/13 и 8/14)
Члан 5.
Циљ доношења Одлуке је да се, кроз сагледавање просторних могућности предметне локације, њеног непосредног и ширег окружења, а у складу са Генералним планом
Београда 2021. („Службени лист Града Београда”, бр. 27/03,
25/05, 34/07, 63/09, 70/14), оптимално искористе могућности
овог простора и омогући ефикасније коришћење градског
грађевинског земљишта.
Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) садржајем плана
ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте;
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
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– правила уређења и правила грађења;
– економска анализа и процена улагања из јавног сектора;
– графички део.
Члан 7.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30,
који је дужан да нацрт плана изради у року од 18 месеци од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.
Процењена финансијска вредност израде плана детаљне
регулације садржана је у Уговору закљученом између Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда и
ЈУП Урбанистички завод Београда као носиоца израде плана, у оквирном износу од 10.206.000,00 динара (без износа
прибављања геодетских подлога и инжињерско-геолошке
документације).
Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима
информисања и у информативном гласилу Градске општине Вождовац.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење Градској општини Вождовац.
Члан 10.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се
изради стратешке процене утицаја планираних намена на
животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04), Решење о приступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.149/15 од 20. априла 2015. године.
Члан 11.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један примерак оригинала у
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције
за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и градске
општине Вождовац (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-442/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ ЗОНЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦЕ ВЛАДИМИРА ТОМАНОВИЋА И АУТО-ПУТА, ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ
Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације комерцијалне зоне између Улице Владимира Томановића и аутопута, Градска општина Вождовац (у даљем тексту: план детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градскe општинe Вождовац, подручје између аутопута Београд–Ниш са јужне стране, границе УМП-а са западне стране, са северне стране дуж
отвореног блока и комплекса СУП-а, и Улицом Владимира
Томановића а на источној страни до границе ДУП-а улице
Војислава Илића, од Улице господара Вучића до ауто-пута
Београд-Ниш („Службени лист Града Београда”, број 9/87),
са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће,
односно планиране мреже, површине око 6 hа.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду плана представља Генерални
план Београда 2021. („Службени лист Града Београда”, бр.
27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14) којим су планиране намене: зелене површине, комерцијалне зоне и градски центри,
и саобраћајне површине.
За потребе израде плана детаљне регулације потребно
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за
катастарску општину Вождовац, у делу који је обухваћен
границом плана.
Члан 4.
Циљ израде плана детаљне регулације је испитивање
могућности реализације комерцијалних намена планираних према Генералном плану Бограда 2021, у оквиру аутопутске деонице од Плавог моста до планиране трасе УМПа, у циљу рационалног коришћења грађевинског земљишта,
и дефинисање капацитета изградње у складу са реалним
захтевима и могућностима простора, односно инвестиционим потенцијалима.
Концептуални оквир планирања садржан је у Генералном плану Београда 2021, којим се планира подручје за развој комерцијалних делатности и зелених површина повезаних саобраћајницом Владимира Томановића са становањем
у отвореном блоку.
Члан 5.
Део предметног подручја плански је покривен Детаљним урбанистичким планом дела савременог пута Београд
Ниш од Прешернове до Ласте („Службени лист Града Београда”, број 18/77) и планиран за заштитно зеленило.

Број 30 – 13

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) садржајем плана
ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте;
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења;
– економска анализа и процена улагања из јавног сектора;
– графички део.
Члан 7.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30,
који је дужан да нацрт плана изради у року од девет месеци
од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.
Процењена финансијска вредност израде плана детаљне регулације оквирно износи око 3.000.000,00 динара (без
износа прибављања геодетских подлога и инжињерскогеолошке документације).
Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима
информисања и у информативном гласилу Градске општине Вождовац.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење Градској општини Вождовац.
Члан 10.
За потребе израде плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број
135/04), Решење о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.1421/15 од 28. маја 2015. године.
Члан 11.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један примерак оригинала у
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секре-
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таријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције
за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и градске
општине Вождовац (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-443/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА ПРЕШЕРНОВЕ, ЉУБЕ НЕДИЋА, КРИВОЛАЧКЕ И ГРАНИЦЕ УМП-А, ГРАДСКА
ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације за блок
између улица Прешернове, Љубе Недића, Криволачке и
Границе УМП-а, градска општина Вождовац (у даљем тексту: план детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градскe општинe Вождовац, блок
између улица Прешернове, Љубе Недића, Криволачке и Границе УМП-а, са везама саобраћајница и инфраструктуре до
постојеће, односно планиране мреже, површине око 1,2 hа.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду плана детаљне регулације је
Генерални план Београда 2021. („Службени лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09, 70/14) према коме се
предметни блок налази у средњој зони – урбанистичка целина Вождовац (14), у површинама намењеним за комерцијалне зонее и градске центре (изван градских језгара и
изван пословно – трговачких улица), у подручју за које су
потребни планови детаљне регулације.
За потребе израде плана детаљне регулације потребно
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за
катастарску општину Вождовац, у делу који је обухваћен
границом плана.
Члан 4.
У контактном подручју на снази су следећи планови:
– Детаљни урбанистички план аутопута кроз Београд
(„Службени лист Града Београда”, број 17/67);
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– Детаљни урбанистички план дела савременог пута Београд – Ниш од Прешернове улице до Ласте („Службени
лист Града Београда”, број 18/77);
– Детаљни урбанистички план потеза дуж улице Војводе Степе у Београду („Службени лист Града Београда”, број
21/91);
– План детаљне регулације дела централне зоне – просторна целина подручја Аутокоманде, општина вождовац
(„Службени лист Града Београда”, број 31/07)
Члан 5.
Циљ доношења одлуке је да се, кроз сагледавање просторних могућности предметне локације, њеног непосредног и ширег окружења, а у складу са Генералним планом
Београда 2021. („Службени лист Града Београда”, бр. 27/03,
25/05, 34/07, 63/09, 70/14), оптимално искористе могућности
овог простора и омогући ефикасније коришћење градског
грађевинског земљишта.
Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) садржајем плана
ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте;
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења;
– економска анализа и процена улагања из јавног сектора;
– графички део.
Члан 7.
Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу
„PC Art” д.о.о., Београд, Страхињића Бана 66а, које је дужно
да нацрт плана изради у року од два месеца од дана ступања
на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће предузеће М ентеријер градња, Београд.
Процењена финансијска вредност израде плана детаљне
регулације садржана је у Уговору закљученом између предузећа М ентеријер градња, Београд и „PC Art” д.о.о. као
носиоца израде плана, у оквирном износу од 2.400.000,00
динара.
Члан 9.
Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације биће
изложен на јавни увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима
информисања и у информативном гласилу Градске општине Вождовац.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење Градској општини Вождовац.
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Члан 10.
За потребе израде плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број
135/04), Решење о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.148/15 од 20. априла 2015. године.
Члан 11.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један примерак оригинала у
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и осам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције
за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбанистичког
предузећа „Урбанистички завод Београда”, обрађивача плана и градске општине Вождовац (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-444/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ ЗОНЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ЈАБЛАНИЧКЕ, ВИНОГРАДСКОГ ВЕНЦА И КОМПЛЕКСА ДЕЧЈЕ УСТАНОВЕ, ГРАДСКA ОПШТИНА ЧУКАРИЦА
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације комерцијалне зоне између улица: Јабланичке, Виноградског венца
и комплекса дечје установе, градска општина Чукарица (у
даљем тексту: план детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градскe општинe Чукарица, подручје између улица Јабланичке, Виноградског венца и
комплекса дечје установе, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 5,5 hа.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
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Члан 3.
Плански основ за израду плана детаљне регулације представља Генерални план Београда 2021. („Службени лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14) којим су
планиране намене комерцијалне зоне и градски центри, јавбне службе, јавни објекти и комплекси и зелене површине.
За потребе израде плана детаљне регулације потребно
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за
катастарску општину Чукарица, у делу који је обухваћен
границом плана.
Члан 4.
У контактном подручју на снази су следећи планови:
– Урбанистички пројекат дела насеља Церак 2 у Београду („Службени лист Града Београда”, бр. 24/95);
– Детаљни урбанистички план IV месне заједнице у
Жаркову („Службени лист Града Београда”, бр. 18/79, 13/83
и 22/89)
Члан 5.
Циљ доношења одлуке је да се, кроз сагледавање просторних могућности предметне локације, њеног непосредног и ширег окружења, а у складу са Генералним планом
Београда 2021. („Службени лист Града Београда”, бр. 27/03,
25/05, 34/07, 63/09, 70/14), оптимално искористе могућности
овог простора и омогући ефикасније коришћење градског
грађевинског земљишта.
Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) садржајем плана
ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте;
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења;
– економска анализа и процена улагања из јавног сектора;
– графички део.
Члан 7.
Израда плана детаљне регулације поверава се Ј.У.П. Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30,
који је дужан да нацрт плана изради у року од осамнаест
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.
Процењена финансијска вредност израде плана детаљне регулације садржана је у Уговору закљученом између
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда
и ЈУП Урбанистички завод Београда као носиоца израде
плана, у оквирном износу од 2.500.000,00 динара (без износа прибављања геодетских подлога и инжињерскогеолошке
документације).
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Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима
информисања и у информативном гласилу градске општине Чукарица.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење градској општини Чукарица.
Члан 10.
За потребе израде плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број
135/04), решење о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.1412/15 од 20. априла 2015. године.
Члан 11.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један примерак оригинала у
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције
за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и градске
општине Чукарица (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-445/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА
ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ВОДОВОДСКЕ, БРАНКА ЦВЕТКОВИЋА, РАЈКА РУЖИЋА, ПРОВАЛИЈСКА И РЕГУЛАЦИЈЕ ЖАРКОВАЧКОГ ПОТОКА, ГРАДСКA ОПШТИНА
ЧУКАРИЦА
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације блока између улица: Водоводске, Бранка Цветковића, Рајка Ружића,
Провалијске и регулације Жарковачког потока, градска
општина Чукарица (у даљем тексту: план детаљне регулације).
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Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градскe општинe Чукарица, блок између улица Водоводске, Бранка Цветковића, Рајка Ружића,
Провалијске и Жарковачког потока, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 3,8 hа.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду плана детаљне регулације
представља Генерални план Београда 2021 („Службени
лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14)
којим су планиране намене становање и стамбено ткиво и
саобраћајне површине.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за
катастарску општину Чукарица, у делу који је обухваћен
границом плана.
Члан 4.
Принципи планирања, коришћења и уређења и заштите
простора:
– усклађивање планских решења са свим важећим законима и правилницима, као и са стеченим обавезама из
плана вишег реда – Измене и допуне Генералног плана Београда 2021. („Службени лист Града Београда”, број 25/05,
34/07, 63/09 и 70/14) које се односе на ово подручје у смислу
намене простора и његовог коришћења,
– усклађиање правила уређења и грађења, у смислу основних параметара и позиције грађевинских линија у оквиру обухвата ПДР-а, са важећим законима и правилницима
и реалним стањем на терену,
– привођење предметног простора намени у складу са
савременим трендовима ради обезбеђивања услова за нову
изградњу и вишег квалитета живота становника овог простора.
Члан 5.
Циљ доношења одлуке је да се, кроз сагледавање просторних могућности предметне локације, њеног непосредног и ширег окружења, а у складу са Генералним планом
Београда 2021. („Службени лист Града Београда”, бр. 27/03,
25/05, 34/07, 63/09, 70/14), оптимално искористе могућности
овог простора и омогући ефикасније коришћење градског
грађевинског земљишта.
Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) садржајем плана
ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте;
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– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења;
– економска анализа и процена улагања из јавног сектора;
– графички део.
Члан 7.
Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу
ЈУГИНУС, Београд, Андрићев венац бр. 2, које је дужно да
Нацрт плана изради у року од четири месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Драгомир Вечански, Београд, Мајданска бр. 5.
Процењена финансијска вредност израде плана детаљне
регулације садржана је у Уговору закљученом између Драгомира Вечанског и предузећа ЈУГИНУС, као носиоца израде плана, у оквирном износу од 1.500.000,00 динара.
Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима
информисања и у информативном гласилу Градске општине Чукарица.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење Градској општини Чукарица.
Члан 10.
За потребе израде плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број
135/04), решење о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.1419/15 од 18. маја 2015. године.
Члан 11.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један примерак оригинала у
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија),
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда
(по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда”, обрађивача плана и Градске општине Чукарица (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-446/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА УЗ УЛИЦУ ОСЛОБОДИЛАЦА РАКОВИЦЕ ОД
ТРАМВАЈСКЕ ОКРЕТНИЦЕ ДО УЛИЦЕ ПАТРИЈАРХА
ДИМИТРИЈА, ГРАДСКA ОПШТИНА РАКОВИЦА
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације подручја
уз Улицу ослободилаца Раковице од трамвајске окретнице
до Улице патријарха Димитрија, градска општина Раковица
(у даљем тексту: план детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градскe општинe Раковица, северозападно границом Детаљног урбанистичког плана путничког железничког чвора у Београду – I део („Службени
лист Града Београда”, бр. 13/72, 22/76, 8/77), југоисточно
границом Детаљног урбанистичког плана индустријске
зоне у Раковици („Службени лист Града Београда”, бр. 6/78)
и границом плана детаљне регулације за просторно културно – историјску целину Топчидер – I фаза (саобраћајница
Патријарха Димитрија од Улице Пере Велимировића до
Улице ослободилаца Раковице и Улице ослобођења), чија
је израда у току на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за просторно културно-историјску целину
Топчидер („Службени лист Града Београда”, број 57/09), са
везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 15 hа.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду плана детаљне регулације
представља Генерални план Београда 2021. („Службени
лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14)
којим су планиране намене саобраћајне површине, зелене
површине, приовредне делатности и привредне зоне, комерцијалне зоне и градски центри и становање и стамбено
ткиво.
За потребе израде плана детаљне регулације потребно
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за
катастарску општину Раковица, у делу који је обухваћен
границом плана.
Члан 4.
У контактном подручју на снази су следећи планови:
– Детаљни урбанистички план путничког железничког
чвора у Београду – I део („Службени лист Града Београда”,
бр. 13/72, 22/76, 8/77);
– Детаљни урбанистички план индустријске зоне у Раковици („Службени лист Града Београда”, број 6/78).
Члан 5.
Циљ доношења одлуке је да се, кроз сагледавање просторних могућности предметне локације, њеног непосредног и ширег окружења, а у складу са Генералним планом
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Београда 2021. („Службени лист Града Београда”, бр. 27/03,
25/05, 34/07, 63/09, 70/14), оптимално искористе могућности
овог простора и омогући ефикасније коришћење градског
грађевинског земљишта.
Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) садржајем плана
ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте;
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења;
– економска анализа и процена улагања из јавног сектора;
– графички део.
Члан 7.
Израда плана детаљне регулације поверава се Ј.У.П. Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30,
који је дужан да нацрт плана изради у року од осамнаест
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.
Процењена финансијска вредност израде плана детаљне регулације садржана је у Уговору закљученом између
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда
и ЈУП Урбанистички завод Београда као носиоца израде
плана, у оквирном износу од 4.500.000,00 динара (без износа прибављања геодетских подлога и инжињерскогеолошке
документације).
Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима
информисања и у информативном гласилу Градске општине Раковица.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење Градској општини Раковица.
Члан 10.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се
изради стратешке процене утицаја планираних намена на
животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број
135/04), Решење о приступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.1414/15 од 20. априла 2015. године.
Члан 11.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као

9. јун 2015.

доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један примерак оригинала у
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције
за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и Градске
општине Раковица (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-447/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРОДУКТОВОДА ОД КОМПЛЕКСА ПРЕДУЗЕЋА „ВМЛ” ДО ПРИСТАНА НА ЛЕВОЈ ОБАЛИ РЕКЕ
САВЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу продуктовода од комплекса предузећа „ВМЛ” до
пристана на левој обали реке Саве, градска општина Сурчин (у даљем тексту: план детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градскe општинe Сурчин, коридор
продуктовода са заштитном зоном од по 15 m са обе стране
цевовода (укупно сса 30 m) од комплекса предузећа „ВМЛ”
у насељу Сурчин, кроз ободни део насеља Јаково до пристана на левој обали реке Саве, са везама саобраћајница и
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже,
површине око 35 hа.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду плана детаљне регулације
представља Просторни план за део градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, број 10/12) којим су
планиране намене саобраћајне површине , привредне зоне,
планирано земљиште за породично становање, спортско
рекреативни комплекси, зона еколошке пољопривреде и
постојеће шуме, где се у поглављу 3.3.1. Смернице за спровођење Просторног плана и израду планске документације,
наводи: „По потреби и на иницијативу заинтересованих
лица може се приступити изради планова детаљне регулације и за друга подручја која нису наведена и конкретно
одређена у плану.”
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За потребе израде плана детаљне регулације потребно
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за
катастарску општину Сурчин, у делу који је обухваћен границом плана.
Члан 4.
У контактном подручју на снази су следећи планови:
– Регионални просторни план административног подручја града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
10/04, 38/11);
– Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Београд – Пожега („Службени гласник РС”, бр. 37/06, 31/10);
– План детаљне регулације за инфилтрационо извориште на левој обали реке Саве – локација „Зидине” општина Сурчин („Службени лист Града Београда”, број 26/11).
Члан 5.
Циљ доношења одлуке је да се, кроз сагледавање просторних могућности предметне локације, њеног непосредног
и ширег окружења, а у складу са Просторним планом за део
градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”,
бр. 10/12), оптимално одреди траса продуктовода са пратећим постројењима као функционална целина у складу
са достављеном иницијативом и омогући издавање локацијских услова и грађевинске дозволе за предметни продуктовод.
Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) садржајем плана
ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте;
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења;
– економска анализа и процена улагања из јавног сектора;
– графички део.
Члан 7.
Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу „PC Art” д.о.о., Београд, Страхињића Бана бр. 66, које
је дужно да Нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „ВМЛ”, Јаково, Вожда Карађорђа бр. 13а.
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљне регулације садржана је у Уговору закљученом између
предузеће „ВМЛ” и предузећа „PC Art” д.о.о., као носилаца
израде плана, у оквирном износу од 9.600.000,00 динара.
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Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда и Градске
општине Сурчин.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима
информисања и у информативном гласилу Градске општине Сурчин.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење Градској општини Сурчин.
Члан 10.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се
изради стратешке процене утицаја планираних намена на
животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број
135/04), решење о приступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.1410/15 од 20. априла 2015. године.
Члан 11.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један примерак оригинала у
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и осам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције
за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбанистичког
предузећа „Урбанистички завод Београда”, обрађивача плана и градске општине Сурчин (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-448/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу члана 12. Закона о главном граду
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон),
члана 9. Одлуке о подизању и одржавању споменика и
скулптуралних дела на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 3/00 и 19/14) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА ГАВРИЛУ ПРИНЦИПУ
Члан 1.
Подиже се споменик Гаврилу Принципу.
О локацији споменика из става 1. овог члана одлуку ће
донети Одбор за подизање споменика Гаврилу Принципу.
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Члан 2.
Средства за подизање споменика Гаврилу Принципу
биће обезбеђена из буџета Града Београда.
Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одбор за подизање
споменика Гаврилу Принципу, Секретаријат за културу и
Завод за заштиту споменика културе Града Београда.
Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 6-463/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу члана 12. Закона о главном граду
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон),
члана 9. Одлуке о подизању и одржавању споменика и
скулптуралних дела на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 3/00 и 19/14) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОД Л У КУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА НИКОЛИ ТЕСЛИ
Члан 1.
Подиже се споменик Николи Тесли на платоу између
Храма Светог Саве и Народне библиотеке Србије.
Члан 2.
Трошкове подизања споменика сносиће Галерија „Радионица душе”.
Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одбор за подизање
споменика Николи Тесли, Секретаријат за културу и Завод
за заштиту споменика културе Града Београда.

9. јун 2015.

Члан 2.
Биста се подиже средствима Ротари клуба Београд–Врачар.
Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одбор за подизање
бисте Борислава Пекића, Секретаријат за културу и Завод
за заштиту споменика културе Града Београда.
Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 6-418/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу члана 12. Закона о главном граду
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 9. Одлуке о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 3/00 и 19/14) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и
23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СКУЛПТУРЕ „ПРИЈАТЕЉСТВО”
Члан 1.
Подиже се скулптура „Пријатељство” на Новом Београду, у Блоку 28 између улица Булевар уметности и Шпанских
бораца.
Члан 2.
Скулптура се подиже средствима Кинолошког друштва
Нови Београд.
Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одбор за подизање
скулптуре „Пријатељство”, Секретаријат за културу и Завод
за заштиту споменика културе Града Београда.

Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-417/15-С, 8. јуна 2015. године

Скупштина Града Београда
Број 6-419/15-С, 8. јуна 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу члана 12. Закона о главном граду
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон),
члана 9. Одлуке о подизању и одржавању споменика и
скулптуралних дела на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 3/00 и 19/14) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10 и 23/13), донела је

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу члана 28. став 1. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 –
аутентично тумачење и 44/14) и члана 31. тачка 9а. Статута
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10 и 23/13), донела је

ОД Л У КУ
О ПОДИЗАЊУ БИСТЕ БОРИСЛАВА ПЕКИЋА
Члан 1.
Подиже се биста Борислава Пекића у дворишту Треће
београдске гимназије.

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ХИПОДРОМ БЕОГРАД”
1. Покреће се поступак избора директора Јавног предузећа „Хиподром Београд”.
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2. Поступак из тачке 1. ове одлуке спровешће Комисија
за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач
Град Београд, на основу огласа о јавном конкурсу за именовање директора јавних предузећа.
3. Усваја се текст огласа о јавном конкурсу за именовање
директора предузећа из тачке 1. ове одлуке.
4. Оглас о јавном конкурсу из ове одлуке објавиће се у
„Службеном гласнику Србије”, најмање једним дневним
новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на интернет страници Градске управе Града
Београда.
5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 02-456/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скуптшина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и
члана 31. Статута града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ПЛ А Н Д Е ТА ЉН Е Р ЕГ УЛ А Ц И Ј Е
ТРГА СЛАВИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР И САВСКИ ВЕНАЦ
I. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА
А) Општи део
1. Полазне основе
Скуптшина Града Београда на седници одржаној 28. маја
2014. године донела је Одлуку о изради плана детаљне регулације Трга Славија, градске општина Врачар и Савски венац („Службени лист Града Београда”, број 44/2014).
Предмет Плана детаљне регулације Трга Славија, градске општина Врачар и Савски венац (у даљем тексту: план)
је реконструкција и уређење Трга Славија.
Град Београд – Градска управа Града Београда – Агенција
за инвестиције и становање, у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе града Београда и Друштвом архитеката Београда, током 2012. године, расписала је Отворени
јавни анонимни једностепени идејни (анкетни) конкурс за
идејно урбанистичко-архитектонско решење уређења непосредне зоне Трга Славије са фонтаном у Београду.
Полазни основ за израду овог Плана представља Идејно
решење уређења Трга Славија и подземних пешачких пролаза, урађено на основу наведеног Конкурса и саобраћајне
анализе: Унапређење концепта саобраћаја у зони Бирчанинове, књегиње Зорке, Његошеве и краља Милутина (Traffic
designe д.о.о.).
Циљ израде плана је стварање планског основа за реконструкцију и уређење Трга Славија до реализације метро
станице и јавне гаражe, које ће бити предмет другог планског документа.
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2. Обухват плана

2.1. Граница плана
(Граница плана је приказана у свим графичким прилозима)
Граница плана обухвата део територије КО Врачар и КО
Савски венац и дефинисана је регулациом улица: краља
Милутина и краља Милана, Београдске, Трга Славија и Немањине.
Површина обухваћена планом износи око 2.0 ha.
2.2. Попис катастарских парцела у оквиру границе плана
(Графички прилог бр. 2д „Катастарски план са радног оригинала са границом плана” Р 1: 500)
У оквиру границе плана налазе се следеће катастарске
парцеле:
КО Савски венац
Целе катастарске парцеле:
1125, 1126/2, 1069/3, 1124/1, 1126/1, 1132/1, 1133/1,
1128/1, 1069/1, 1127, 1128/2,
Делови катастарских парцела:
815, 1136,
КО Врачар
Целе катастарске парцеле:
4924/3, 5194,
Делови катастарских парцела:
4924/1, 5195/1, 5189/4, 4925,
Напомена: У случају неслагања бројева катастарских
парцела из текстуалног и графичког дела важе бројеви катастарских парцела из графичког прилога бр. 2д „Катастарски план са радног оригинала са границом Плана” Р 1:500.
3. Правни и плански основ
(Одлука је саставни део документације плана. Извод из
Генералног плана Београда 2021. је саставни део документације плана)
Правни основ за израду и доношење плана садржан је у
одредбама:
– Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11, 121/12, 42/13 – одлука
УС, 50/13, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14 ) – у даљем
тексту: Закон о планирању и изградњи,
– Правилника о садржини, начину и поступку израде
планских докумената („Службени гласник РС”, бр. 31/10,
69/10 и 16/11),
– Одлуке о изради плана детаљне регулације Трга Славија, градске општина Врачар и Савски венац („Службени
лист Града Београда”, број 44/2014).
Плански основ за израду и доношење Плана представља:
– Генерални план Београда 2021 („Службени лист Града
Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14) – у даљем
тексту: Генерални план Београда 2021.
– План генералне регулације мреже јавних гаража
(„Службени лист Града Београда”, број 19/11) – у даљем
тексту: План генералне регулације мреже јавних гаража
Према Генералном плану Београда 2021:
– подручје Славије припада Централној зони Београда и
налази се на главном градском потезу Калемегдан – Теразије – Славија – Светосавски плато. Ово подручје потребно је посматрати као снажан полифункционални центар и
у будућим плановима редуковати садржаје административног пословања и тиме смањити несклад између дневне,
поподневне и ноћне атрактивности овог простора, односно
негативног ефекта city-ja;
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– вертикална и хоризонтална регулација будуће изградње дуж Улице краља Милана, као и у зони Славије,
мора да обезбеди доминацију визуре на Храм Светог Саве;
– постојећи јавни простори (тргови, паркови, скверови,
раскршћа и значајни улични потези) задржавају се у својим
постојећим границама и са основним наменама, осим у
случају када се детаљном урбанистичком разрадом границе и намене мењају у контексту од општег значаја битним
за даљи развој и амбијенталну вредност дела града коме
припадају или града у целини. Површине јавних простора
планским интервенцијама потребно је увећати;
– „све интервенције у постојећим јавним урбаним просторима и у њиховом непосредном окружењу потребно је
да буду условљене резултатима претходно извршених истраживања у погледу идентификовања вредности партерних решења, зеленила, визура, објеката у околини или у
склопу јавних простора, скулпторских и других елемената
уређења, које треба сачувати и реафирмисати, као и идентификовања елемената који нарушавају интегритет, идентитет и вредности простора и које треба уклонити или модификовати.”;
– кроз ово подручје планирана је тунелска деоница капацитетног шинског система на потезу од Правног факултета, преко Трга Славија и Клиничког центра, до железничке станице „Београд центар” у Прокопу. На тунелској
траси шинског система, у наредним фазама израде планске
и техничке документације, биће дефинисане локације подземних станица јавног превоза.
Генералним планом Београда 2021, у граници плана, дефинисане су следеће намене површина:
– површине јавних намена:
саобраћајне површине
– површине осталих намена:
комерцијалне зоне и градски центри
Такође, наведеним планом, за поједине намене дата је
могућост потпуне трансформације у другу намену, на нивоу блока или зоне у којој је означена та намена. Трансформација је могућа искључиво према табели трансформације
намена и датим условима за реализацију трансформације.
Према Табели Mогућност трaнсформaције нaмене у друге
нaмене, намена јавни градски центри може се трансформисати у намену: јавни објекти и комплекси, спортски објекти
и комплекси, зелене површине и комуналне и инфраструктурне површине (Табела је саставни део прилога: Извод из
Генералног плана Београда 2021).
Према Плану генералне регулације мреже јавних гаража у оквиру саобраћајних површина Трга Славије планира
се изградња подземне гараже капацитета око 450 паркинг
места. Начин даљег спровођења План генералне регулације
мреже јавних гаража на овој локацији је израдом плана детаљне регулације.
4. Постојећа намена површина
(Графички прилог бр. 1 „Постојећа намена површина”
Р 1:500)
Шири простор Славије значајан је друштвени и пословни центар са неискоришћеним развојним потенцијалом
произашлим из нереализованих планских решења.
Сам Трг Славија представља један од најзначајнијих
саобраћајних чворишта града у којем се сустичу транзитна, циљна и локална кретања и представља значајно место
укрштања свих подсистема јавног превоза путника.

9. јун 2015.

У кружну раскрсницу Трг Славија, сустиче се седам саобраћајница: Немањина улица, Улица краља Милана, Београдска улица, Макензијева улица, Булевар ослобођења, Делиградска улица и Улица Светог Саве.
Предметно подручје опслужено је са 23 редовне линије
јавног градског превоза, 9 (девет) линија ноћног превоза и
четири минибус линије.
По својој позицији и функцији, подручје у обухвату
Плана, представља једно од саобраћајно најфреквентнијих
зона Београд са неадекватним одговором на конфликт интезивног јавног и осталог саобраћаја са пешачким токовима
које генерише.
У оквиру границе плана, у постојећем стању, могу се дефинисати следеће намене:
– саобраћајне површине, као преовлађујућа намена,
– јавни објекти и комплекси – приступ гаражи Народне
банке Србије,
– становање са пословањем,
– неизграђено земљиште.
Б) Правила уређења и грађења
1. Појмовник
1) Грађевинска парцела – грађевинска парцела јесте део
грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној
површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу;
2) Зелена површина – представља уређен или неуређен
део отвореног простора града у којем су присутни природни елементи (биљке, вода и земљиште) и који заједно са
грађевинским елементима, опремом и инсталацијама чине
физичку, техничко-технолошку и биотехничку целину.
3) Кружни ток саобраћаја – раскрсница у којој се саобраћај одвија кружно, у смеру супротном од смера кретања казаљке на сату.
4) Подземна етажа – део објекта чија је кота пода испод
површине терена.
5) Површна јавне намене је површина намењена за
уређење јавних површина и изградњу јавних објеката, која
је важећим планским документом одређена за ту намену, у
складу са одредбама Закона о планирању и изградњи. Јавне намене, односно објекти од јавног интереса могу бити у
различитим облицима својине.
6) Регулациона линија – линија која раздваја површине
одређене јавне намене од површина друге јавне или остале
намене.
7) Силазна рампа – денивелисани приступ подземним
етажама, који може да почне од регулационе линије до објекта, осим ако правилима грађења није другачије дефинисано.
8) Сквер је пејзажно уређена зелена површина, намењена јавном коришћењу, површине мање од 1 hа, одржавана у
циљу обезбеђивања услова за краткотрајни одмор становника и унапређење визуелног квалитета окружења. Планска
структура сквера је креирана уважавањем саобраћајних,
функционалних и пејзажно-архитектонско-композиционих
решења. У зависности од форме, опремљености и положаја
у урбаној матрици планирани су различити типови сквера.
9) Саобраћајна површина – посебно уређена површина
за одвијање свих или одређених видова саораћаја или мировање возила.
10) Централно острво – прдставља издигнуту површину
у центру кружне раскрснице око које се одвија саобраћај.

9. јун 2015.
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2. Планирана намена површина и подела на целине
2.1. Планирана намена површина
(Графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина”
Р 1: 500)
У планираном стању површине јавних намена су:
– Јавне саобраћајне површине
– Јавне слободне и зелене површине – плато трга између
улица Немањине, Краља Милутина, Краља Милана и саобраћајног трга Славија,
– јавне службе, јавни објекти и комлекси – улаз у подземну гаражу Народне банке Србије.

НАМЕНА ПОВРШИНА

постојеће
ново
стање (m²)
(%)
(разлика)
(оријентационо)

укупно
планирано
(%)
стање (m²)
(оријентационо)

површине јавних намена
јавне саобраћајне површине

21 142.0

85

јавне слободне и зелене
површине
јавни објекти и комплекси

1998.00

8

неизграђено земљиште

1000.00

4

укупно 1

24140.00

97

становање са делатностима

426.00

2

неизграђено земљиште

361.00

1

укупно 2

787.00

3

24 927.00

100

20658.00

83

3133.00

13

724.00

4

24927.00

100

24927.00

100

површине осталих намена

укупно 1+2

2.2. Карактеристичне целине
У оквиру подручја плана дефинисане су две просторне
целине:
Целина 1 – саобраћајни Трг Славија, јавна саобраћајна
површина – кружна раскрсница.
Целина 2 – плато трга, јавни простор између улица
Немањине, Краља Милутина, Краља Милана и кружне
раскрснице.
3. Општа правила уређења и грађења
3.1. Инжењерскогеолошки услови
(Графички прилог бр. 9 „Инжењерско-геолошка категоризација терена” Р 1: 500)
Истражни простор обухвата Трг Славија са прилазним
улицама: Немањина, Делиградском, Булеваром ослобођења,
Светог Саве, Мекензијевом, Београдском и Краља Милана.
Шире посматрано терен припада јужној падини гребена
који се спушта од Цветкове пијаце у правцу северозапада
до Калемегдана. У централном делу тог простора, формирана је блага депресија, која је у рељефу евидентирана од
Каленићеве пијаце до железничке станице, а настала је ерозионим радом потока који је текао дуж улице Мекензијеве
ка Немањиној улици. У морфолошком погледу, у зони Трга
Славија, формирана је зараван са котама терена око 117 –
120 mnv., најниже коте терена су у Немањиној улици, од
114,5 mnv до 116,5 mnv.
На основу наменски урађених истраживања од стрне
ЦИП-а 2014. године (Главни грађевински пројекат уређења
трга Славије са подземним пролазима – књига 1) геолошку
грађу терена до дубине истраживања чине: насути матријали
(n), квартарне творевине представљене: локално присутним
барским глиновито прашинастим творевинама (Q2bpg), делувијалним прашинастим глинама (Q2dpg) и делувијално-
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пролувијалним „детритичним” глинама (Q1d-pr). Подину
ових седимената изграђују неогени седименти представљени седиментима панона глиновито лапоровити седименти
(М32GL) и седиментима сармата (у којима је завршено бушење), а то су лапоровито-кречњачки седименти (М31KL) и
спрудни – органогени кречњаци (М3 1К).
На основу података из истражних бушотина, које су
изведене ранијим истраживањима, може се закључити да
је ниво подземне воде у терену био, пре израде дренажа
за ново изведене објекте и хотел Славија, на коти 114.04 –
114.37 mnv.
На појаву и ниво подземне воде у терену утичу и локални кварови на водоводној и канализационој мрежи, али и
изведене дренаже око изграђених објеката на Тргу Славија
(код Народне банке, Хотела „Славије” и Хотела „Славије
лукс”) и постојање дренажног колектора АБ 1500, који се
налази на тргу Славија. Израдом дренажа битно је промењена дубина и количина подземне воде у зони њиховог
присуства, у односу на режим стања подземне воде који је
био пре изградње тих дренажних објеката. Добијени резулатати о појави и нивоу подземне воде у истражним бушотинама које су изведене 2013. – 2014. године, указују да
су појаве воде у терену на тргу Славија везане за разбијени систем издани, тј. да се на одстојањима од око 30 – 40 m
између бушотина стање у појави воде мења од непостојања
воде до варијација слабе ка јакој појави воде. Регистроване
појаве подземне воде у квартарним седиментима су биле
везане пре свега за делувијално-пролувијалне прашинасто
песковите глине (Q1dpr) и подређено за делувијалне прашинасте глине (Q2dpg), а дубине појаве су биле на 7,0 – 8,2 m
(у бушотинама В – 1, В – 3, В – 4 и В – 6). Једино у бушотини В – 8 појава подземне воде је констатована на дубини
15,3 m у зони миоценог-сарматског лапоровито-кречњачког
комплекса (М31КL). Обзиром да се утврђена појава воде у
бушотинама налазила на већим дубинама, од пројектоване дубине ископа која је углавном око 4,5 m, процена је да
ће се сви ископи до те дубине одвијати без појаве подземне
воде и потребе њеног црпљења. Једине појаве воде у ископима до те дубине могу бити последица локалних кварова
на водоводној и канализационој мрежи.
Уважавајући и анализу утицаја терена локације објеката
пројектованих на Tргу Славија, одређени су пројектни параметри за примену еквивалентног статичког оптерећења
са вредношћу:
– коефицијента категорије Ко = 1,0
– коефицијента сеизмичности Ks = 0,05
– коефицијент динамичности Kd треба бирати са вредношћу која одговара другој категорији тла (средње тло).
На предметном простору, у обухвату плана, издвојен је
један реон А (у складу са инжењерско-геолошком реонизацијом за Генерални план Београда 2021), а у оквиру њега
три микрореона А1, А2 и А3.
Реона А – овим реоном обухваћени су терени побрђа између Саве Дунава. У оквиру овога реона издвојени су микрореони.
Микрореон А1
– Овај микрореон обухвата подручје Славије са котама
119–120 mnv и део падине до кота 124–127 mnv.
– Терен је у површинском делу изграђен, од насипа који
је изведен у циљу регулације терена, неуједначене дебљине
1,5–5,5 m. Испод су квартарне наслаге у оквиру којих су заступљени лесолики делувијум-лесоиди, делувијални и делувијално-пролувијални седименти. Укупна дебљина квартарних наслага креће се 1,5–9,0 m.
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– Подину, квартарним наслагама, чине неогени седименти на дубини од 6–11 m (коте 107–105 mnv), лапоровито
глиновити седименти панона испод којих залежу кречњачко-лапоровите наслага и кречњаци сармата који су у повлатном делу деградирани. Дебљина овог дела је доста неуједначена и креће се од 0,5–1,5 m.
– Издан подземних вода је разбијеног типа, формирана
у оксидационој зони глиновито-лапоровитих седимената и
делувијално-пролувијалних наслага. Могуће је доток већих
количина и у делувијалним наслагама.
Према стању и својствима геолошке средине у микрореона А1, може се користити као подлоге за ослањање грађевинских објеката уз уважавање следећих препорука:
– Код објеката инфраструктуре предвидети флексибилне везе, а затрпавање ровова (ископа) изводити лесоликим
материјалом у слојевима уз прописно сабијање. Ископе веће
од 2 m треба подграђивати у циљу заштите од евентуалног
обрушавања и прилива воде.
Микрореон А2
– Овим микрореоном су обухваћени делови терена нагиба мањег од 5о.
– Терен је у површинском делу изграђен од насипа
дебљине до 3,5 m квартарне наслаге неуједначене дебљине
5–13 m, у оквиру којих су заступљени делувијални и делувијално-пролувијални седименти. Укупна дебљина квартарних наслага креће се од 5 до 13 m.
– Подину квартарним наслагама чине неогени седименти на дубини од 5 до 13,0 m (коте 107 mnv) лапоровито
глиновити седименти панона испод којих залежу кречњачко-лапоровите наслага и кречњаци сармата, који су у повлатном делу деградирани. Дебљина овог дела је доста неуједначена и креће се од 0,5–1,5 m.
– Терен је водооцедан. Ниво подземне воде присутан у
оквиру делувуијално-пролувијалних седимената на дубини
од око 7,0–8,2 m.
Инжењерско-геолошка конструкција микрореона А2
захтева одређене мере предострожности. Овај део терена је
у нагибу. То су делови терена где су квартарни седименти
изузетно неуједначене дебљине. При засецима може доћи
до откидања земљаних маса у слоју делувијално-пролувијалних седимената, посебно, ако су засићени водом. Геолошке средине које учествују у конструкцији омогућавају
нормално урбанистичко планирање уз уважавање следећих
препорука:
– Ископ вршиће се у насипу и делувијалној прашинастој
глини или само у насипу, што је локално случај на краћим
деловима трасе.
– При изградњи саобраћајница и паркинга на површини
терена или у плитком засеку-усеку потребно је предвидети
површинско одводњавање, стабилизацију подтла збијањем,
као и биогену заштиту евентуалних косина и предвидети
мере за елиминисање волуменских промена.
– Код објеката инфраструктуре предвидети флексибилне везе, а затрпавање ровова (ископа) изводити ископаним
материјалом у слојевима уз прописно сабијање. Ископе веће
од 1,5 m треба подграђивати у циљу заштите од евентуалног обрушавања и прилива воде.
Микрореон А3
– Терен у површинском делу изграђен је од насипа
дебљине до 5,20 m којег су квартарне наслаге неуједначене
дебљине од око 10 m у оквиру којих су заступљени барски,
делувијални и делувијално-пролувијални седименти. Укупна дебљина квартарних наслага креће од 10,30 m.
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– Подину квартарним наслагама чине неогени седименти на дубини од 5–13,0 m (коте 107–115 mnv) лапоровито
глиновити седименти панона испод којих залежу кречњачко-лапоровите наслага и кречњаци сармата, који су у повлатном делу деградирани. Дебљина овог дела је доста неуједначена и креће се од 5–10 m.
– Терен је водооцедан. Ниво подземне воде присутан у
оквиру делувуијалних седимената на дубини од око 7,20 m.
Инжењерскогеолошка конструкција микрореона А3 захтева одређене мере предострожности:
– Ископ вршиће се у насипу и барској глиновитој прашини у зони пројектованог подземног пролаза, Силаз 2 – Силаз 5,
где се изводи дубљи ископ у зони постојећег колектора, а ради
израде темеља самаца који обезбеђују колектор.
Инжењерско-геолошки услови за обезебеђење колектора
На појединим деловима трасе налазе се постојећи колектори који се морају адекватно штитити.
Инжењерско-геолошки услови за полагање инфраструктуре
На тргу Славија, поред ископа за израду пешачких пролаза, вршиће се и ископи за полагање опште и кишне канализације. Дубина ископа за пројектоване опште и кишне канализације је 4.5–7,0 m. Локације на којима се може у
екстремним хидролошким условима – сезонски очекивати
појава подземне воде у дну ископа за опште канализације
су: ревизиони силази РС3, РС3* и ОК12 (на углу улице
краља Милана) и ревизиони силаз ОК2 и дно галерије (на
углу Делиградске улице).
Инжењерско-геолошки услови за изградњу саобраћајница
Планом је предвиђена комплетна реконструкција
постојеће саобраћајне коловозне и трамвајске конструкције и тротоарске површине. То подразумева уклањање
постојећег горњег строја, збијање постојећег „темељног
тла” или његову замену и израду новог горњег строја коловозне конструкције.
Постојећа коловозна конструкција се директно ослањена на слој насипа од песковите прашине који садржи примесе грађевинског шута (одломке цигле, бетона, камена и
ситнозрног шљунак) и који је дебљине око 25–55 сm. Испод
овог слоја, у грађи насипа заступљена је углавном прашинасто песковита глина са примесама грађевинског шута или
песак прашинаст са грађевинским шутом.
Приликом димензионисања коловозне и трамвајске
конструкције на тргу Славија за насути материјал у подлози
(„темељном тлу”) усвојити вредност Калифорнијског индекса носивости CBR = 4,0 %. Локално, у терену одступања од
ове усвојене вредности су могућа, што је условљено међусобним односом присуства финозрне фракције (прашине и
глине) и одломака шута, песка или шљунка у насутом материјалу. Избор типа и димензионисање коловозне конструкције ускладити са фреквенцијом и тежином саобраћаја.
3.2. Мере заштите
3.2.1. Заштита културних добара
Простор обухвата предметног плана налази се оквиру
целине „Стари Београд”, која ужива статус предходне заштите.
У оквиру простора који је обухваћен границом плана не
налазе се појединачна културна добра, као ни објекти под
предходном заштитом.
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У контактној зони, ван простора који се разрађује
планом, налазе се објекти валоризовани као културноисторијска и архитектонско–урбанистичка вредност и
стандардно остварење архитектуре одрећеног периода. Непосредно уз границу Плана је и локација на којој се налазио
споменик културе – Сала мира („Службени лист Града Београда”, број 19/81), који је порушен 1991. године.
У оквиру овог простора нема забележених археолошких
налаза и остатака.
Појединачни објекти – ВАЛОРИЗАЦИЈА:
– Споменик Димитрију Туцовићу – бронзана биста, рад
вајара Стевана Боднарова, изведена у духу реализма из
1949. године. Валоризован као Јавни споменик националног карактера: уметничка и естетска вредност – сведочанство о значајним личностима и догађајима из националне
историје.
У контактној зони:
– Кућа трговца Сретена Алексића – објекат на углу улица Делиградска бр. 1 и Немањине бр. 46, ауторско остварење архитекте Николе Несторовића, обликована у духу
сецесије. Валоризована као дело културно-историјских и
архитектонско-урбанистичких вредности.
– Кућа др Јосифа Хрњака Немањина бр. 46 и Булевар ослобођења, аутора архитекте Стојана Вељковића, стандардно
остварење архитектуре модернизма.
– Хотел „Славија” – подигнут 1962. године према
пројекту Богдана Игњатовића на углу улица Светог Саве и
Макензијеве. Објекат поседује архитектонско-урбанистичку вредност и представља значајно остварење послератне
архитектуре.
– Зграда Народне банке Србије – изграђена је 2004. године на основу награђеног остварења архитекте Грује Голијана и пројектног предузећа „Машинопројект–Копринг”.
Објекат представља остварење савремене архитектуре девете деценије 20. века.
– Хотел „Slavija Lux” – објекат у Улици Светог Саве, изведен 1989. године према пројекту архитекте Предрага Ћаковића – саграђен је у постмодернистичком маниру, ново
хотелско крило тзв. Нова Славија или Славија Лукс. Старо
и ново крило хотела, чине једну од највећих хотелских целина у Београду.
Објекат представља стандардно остварење савремене
архитектуре девете деценије 20. века.
Нови јавни простор – трг
У оквиру блока између улица Немањине, Краља Милутина, Краља Милана и Трга Славија нема објеката који
су од значаја за заштиту културно-историјског наслеђа.
Постојеће објекте у оквиру овог блока, који су валоризовани као објекти без архитектонске вредности, могуће је уклонити, а простор уредити на начин да Трг Славија уместо
саобраћајног чворишта добије намену која ће га стварно начинити тргом и бити простор намењен пешацима. Стога је
потребно овај блок највећим делом планирати као уређени
плато, опремљен елементима урбаног мобилијара, у циљу
оживаљавања и оплемењивања целокупног Трга Славија.
Све елементе уређења овог простора планирати за јавно
коришћење, искључиво за пешаке, свих старосних доба,
при чему се мора сагледати његово безбедно и конфорно
коришћење током целе године, односно и у зимском и у летњем периоду.
Плато уредити и опремити као простор комуникације,
одмора и релаксације са елементима (деловима) пројектованим у виду мањих зелених површина.
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Споменик Димитрију Туцовићу
Постојећи споменик Димитрују Туцовићу је могуће
дислоцирати на новоформирани плато трга, на простору у
оквиру блока између улица Немањине, Краља Милутина,
Краља Милана и Трга Славија. Обзиром да је камена облога постојећег постамента у веома лошем стању, испраних
спојница са појединим поломљеним комадима облоге, потребно је формирање новог постамента израђеног од камена једноставних кубичних форми. Након прања, чишћења
и конзервације бронзане бисте, поставити је на нови постамент.
У овиру новоформираног платоа, споменик поставити
на делу који се налази на углу Немањине улице и Трга Славија. Спомен-обележје оријентисати ка Тргу Славија, са могућношћу опхода око споменика и слободним визурама на
спомен обележје са прочеља и бочних страна.
Простор око споменика сагледати као интегрални део
уређења укупне површине трга и омогућити полагање
цвећа.
У непосредној близини споменика не постављати елементе мобилијара и сигнализације. Дозвољено је спровођење дискретног декоративног осветљења споменика.
Посмртне остатке сахранити на Новом гробљу и направити пригодно спомен-обележје (надгробни споменик),
што ће бити предмет посебних услова.
Фонтана
На простору који је у постојећем стању сквер – зелена
површина у оквиру које је на централном месту постављен
споменик Димитрију Туцовићу, рад вајара Стевана Боднарова, могуће је планирати изградњу фонтане. Постојећи
споменик дислоцирати на плато у оквиру блока између улица Немањине, Краља Милутина, Краља Милана и Трга Славија. Приликом обликовања фонтане мора се узети у обзир
да је она сагледива како са позиције самог трга, тако и са
веће дистанце – из свих прилазних улица ка тргу, с тим да
се најдуже сагледава из Булевара ослобођења.
Планирати декоративно осветљење фонтане.
Заштита археолошког наслеђа
Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе
на археолошке остатке, извођач радова је дужан да одмах,
без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту
споменика културе града Београда и да предузме мере да се
налаз не уништи, не оштети и сачува на месту и у положају
у коме је откривен (члан 109. Закона о културним добрима,
„Службени гласник РС”, број 71/94).
Инвеститор је дужан да по члану 110. истог закона,
обезбеди финансијска средства за истраживање, заштиту,
чување, публиковање и излагање добра, до предаје добра на
чување овлашћеној установи заштите”.
Објекти у контактној зони, валоризовани као културноисторијска и архитектонско урбанистичка вредност и стандардно остварење одређеног периода:
Наведеним интервенцијама не сме се утицати на наведене објекте који се налазе у контактној зони, непосредно
уз границу плана који се ради, у смислу девастације њихове
архитектонске вредности.
Пажљивим планирањем и усклађивањем свих елемената који се имплементирају у постојеће ткиво треба тежити
што успешнијем уклапању у постојеће окружење, повезивањем са постојећим историјским и архитектонско-урбанистичким вредностима, са једне стране и истицањем савременог поимања простора, са друге стране.
(Услови чувања, одржавања и коришћења културних добара и добара која уживају предходну заштиту и мере њихове заштите бр. Р2382/14 од 10. јула 2014. године.)
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3.2.2. Заштита животне средине

Опис стања чинилаца животне средине
Квалитет ваздуха
Контрола специфичних загађујућих материја пореклом
од издувних гасова моторних возила (угљен-моноксид,
азот-диоксид, сумпор-диоксид, олово и лако испарљива органска једињења) се обавља на мерном месту „Славија” које
се налази у границама предметног плана.
Славија

CO
(mg/m³)

SO2
(mg/ m³)

NO2
(mg/ m³)

ЛИОЈ1
(mg/m³)

Pb
(mg/ m³)

2008. година

3,86

94,80

133,00

3,97

1,05

2009. година

6,94

121,30

292,00

5,64

0,74

2010. година

3,88

113,00

96,00

3,83

0,80

2011. година

6,05

98,30

97,00

5,48

0,46

2012. година

1,87

95,00

20,00

2,29

0,30

3,00

40,00
(60,002)

50,00
(350,002)

/

1,00

Гранична вредност

1– Лако испарљива органска једињења
2– Граничне вредности до 2010. године
У пероду од 2008. до 2012. године (до када су вршена мерења на овом мерном месту) концентрације угљенмоноксида и азотдиоксида константно су прелазиле прописане
граничне вредности. Концентрације сумпордиоксида су
граничну вредност прекорачиле само 2010. и 2011. године, док су 2008. и 2009. године биле више од вредности забележених у периоду 2010–2011., али у оквиру дозвољених
граничних вредности. Концентрације олова су 2008. године прекорачиле прописану граничну вредност, да би након
доношења прописа о забрани употребе оловних бензина,
присуство олова у ваздуху значајно опала. Приметан је опадајући тренд измерених количина сумпордиоксида и олова
у ваздуху.
Комунална бука
За процену нивоа комуналне буке, као меродавна за
поређење узета су мерна места: „Клинички центар – Вишеградска”, које се налази у зони болнице и „Немањина 2”
које се налази у зони градских центара, а поред прометних
саобраћајница.
година

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

доба дана

дан ноћ дан ноћ дан ноћ дан ноћ дан ноћ

Клинички центар – Вишеградска

54

49

58

50

55

52

57

49

62

52

Немањина 2

67

56

70

66

70

65

70

63

69

65

* зона болнице (ГВ дан – 50dBA, ноћ – 40dBA)
** зона градских центара (ГВ дан – 65dBA, ноћ – 55dBA)
На одабраним мерним местима, у претходних пет година, ниво комуналне буке је константно био изнад прописаних граничних вредности, а одступања су нарочито изражена ноћу. Претпоставља се да је ниво комуналне буке,
у границама предметног плана виши него на мерном месту
„Клинички центар – Вишеградска” пре свега јер се мерно
место налази у зони умиреног саобраћаја, а нижи него на
мерном месту „Немањина 2” због значајно мањег интензитета теретног саобраћаја.
У току даљег спровођења и реализације планског документа потребно је реализовати мере заштите животне средине, које се морају поштовати у свим даљим фазама спровођења плана:
1. извршити анализу геолошко-геотехничких и хидрогеолошких карактеристика терена на предметном простору, у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким
истраживањима („Службени гласник РС”, број 88/11), а у
циљу утврђивања адекватних услова будуће изградње и
уређења простора;
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2. у циљу спречавања, односно смањења утицаја планираних садржаја на чиниоце животне средине обезбедити:
– прикључење планираних садржаја на постојећу инфраструктуру и по потреби, проширење инфраструктурних капацитета,
– потпуни прихват запрљаних вода са свих саобраћајних површина, њихов третман у сепаратору масти и уља и
контролисано одвођење у канализацију,
– редовно пражњење и одржавање сепаратора,
– примену „тихог” коловозног застора у циљу редукције
саобраћајне буке (која настаје у интеракцији пнеуматик –
подлога);
3. израдити Пројекат пејзажног уређења трга, односно
простора испред Народне банке Србије и зоне према Улици краља Милутина; наведеним пројектом нарочито планирати:
– несметано прикупљање атмосферских вода и вода од
одржавања платоа и њихово контролисано одвођење у колектор кишне канализације;
– постављање дренажних цеви у зони планираних
зелених површина, а које обезбеђују вентилацију, прихрањивање и наводњавање травнатих и озелењених површина;
– правилан одабир биљних врста имајући у виду степен загађености предметног простора, али и репрезентативност истог; одабрати врсте отпорне на загађење које
задовољавају еколошке и естетске захтеве предметног
простора;
– обезбедити довољан број посуда за сакупљање отпада;
– постављање водонепропусне подлоге између горње
плоче подземне гараже и површине планиране за уређење и
озелењавање, а којом ће се спречити свако продирање воде
(пореклом од атмосферских падавина или одржавања платоа) унутар гараже.
4. на простору трга није дозвољено постављање објеката
занатске, угоститељске и друге сличне делатности, постављање билборда и других рекламних садржаја;
5. грађевински и остали отпадни материјал који настане у току уклањања постојећих, односно изградње планираних садржаја разврстати и обезбедити рециклажу
и искоришћење или одлагање преко правног лица које је
овлашћено, односно које има дозволу за управљање отпадом;
6. ако при извођењу радова на реконструкцији/изградњи предметног простора дође до удеса на грађевинским машинама или транспортним средствима, односно
изливања уља и горива у земљиште, извођач је у обавези
да одмах прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију загађене површине.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове донео
је Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације Трга Славија,
градске општина Врачар и Савски венац, под бројем IX-03
бр. 350.14-17/14 од 17. јула 2014. године.
(За потребе израде план прибављено је решење о
утврђивању мера и услова заштите животне средине бр.
501.2-33/2014-V-04 од 16. јуна 2014. године.)
3.2.3. Заштита од елементарних и других већих непогода
и просторно-плански услови од интереса за одбрану земље
Урбанистичке мере заштите од елементарних непогода
Ради заштите од земљотреса, предметне објекте пројектовати у складу са Правилником о привременим техничким
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нормативима за изградњу објеката који не спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима („Службени лист
СФРЈ”, број 39/64).
Урбанистичке мере заштите од пожара
У оквиру планиране реконструкције и уређења Трга
Славија придржавати се следећих услова у погледу мера
заштите од пожара:
– Планирани објекти у оквиру реконструкције Трга
Славија морају бити изведени у складу са одредбама Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС”, број
111/09).
– У оквиру реконструкције спољних и унутрашњих површина Трга Славија предвидети одговарајућу хидрантску
мрежу, која се по протоку и притиску воде у мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење
пожара („Службени лист СФРЈ”, број 30/91).
– У оквиру планиране реконструкције и уређења Трга
Славија потребно је обезбедити приступне путеве и платое за ватрогасну интервенцију, као и за интервенцију на
постојећим објектима у оквиру планиране зоне уређења
Трга у складу са Правилником о техничким нормативима
за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Службени лист СРЈ”, број 8/95).
– Електричне инсталације и пратећа ТТ инфраструктура потребно је да се изведе у складу са Правилником о
техничким нормативима за електричне инсталације ниског
напона („Службени лист СФРЈ”, бр. 53, 54/88 и 28/95). У оквиру планиране реконструкције-изградње електричних инсталација потребно је обезбедити јавну и нужну-паничну
расвету трга и пролаза у складу са важећим стандардима и
препорукама.
– Приликом планирања реконструкције трга и прилазних саобраћајница придржавати се одредби Правилника о
техничким стандардима приступачности („Службени гласник РС”, број 46/13), а уколико се предвиђа изградеа лифтова или других уређаја за превоз лица исти морају бити
реализовани у складу са Правилником о безбедности лифтова („Службени гласник РС”, број 101/10).
– Применити одредбе Правилника о техничким нормативима та пројектовање и извођење завршних радова у
грађевинарству („Службени лист СФРЈ”, број 21/90).
– Применити стандарде, препоруке и друге техничке
нормативе који се тичу заштите од пожара и безбедности
људи у планираним објектима-пролазима на планском подручју.
(За потребе израде план прибављени су услови бр. 21766/2014-07/9 од МУП-Управе за ванредне ситуације у Београду).
3.3. Мере енергетске ефикасности изградње
Појам унапређења енергетске ефикасности у зградарству подразумева континуирани и широк дијапазон активности које за крајњи циљ имају смањење потрошње свих
врста енергије, уз обезбеђење истих или бољих услова коришћења и функционисања објекта. Последица смањења
потрошње необновљивих извора енергије (фосилних горива) и коришћења обновљивих извора енергије је редукција
емисије гасова са ефектом стаклене баште, што доприноси
заштити животне средине, смањењу глобалног загревања и
одрживом развоју града.
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Законом о планирању и изградњи уведена је обавеза
издавања Сертификата о енергетским својствима зграда (Енергетског пасоша), који је саставни део техничке
документације која се прилаже уз захтев за издавање
употребне дозволе. Правилник о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС”, број 61/2011) и
Правилник о условима, садржини и начину издавања
сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник РС”, број 69/2012), детаљније уређују област
поступка енергетске сертификације зграда у Републици
Србији.
У складу са Правилником о енергетској ефикасности
зграда („Службени гласник РС”, број 61/2011) сви новопланирани објекти који се греју морају да задовољавају прописе везане за енергетску ефикасност објеката. Енергетска
ефикасност зграде је остварена ако су обезбеђени минимални услови комфора садржани у Правилнику, а при томе
потрошња енергије на годишњем нивоу не прелази дозвољене максималне вредности по m².
Сертификат о енергетским својствима зграда (енергетски пасош) морају имати све нове зграде, као и постојеће
зграде које се реконструишу, адаптирају, санирају или енергетски санирају, осим зграда које су правилником изузете
од обавезе енергетскe сертификације.
Енергетска својства и начини израчунавања топлотних
својстава утврђују се за стамбене зграде са једним станом;
стамбене зграде са два или више станова; управне и пословне зграде; зграде намењене образовању и култури; зграде
намењене здравству и социјалној заштити; зграде намењене
туризму и угоститељству; зграде намењене спорту и рекреацији; зграде намењене трговини и услужним делатностима; зграде мешовите намене; и зграде за друге намене које
користе енергију.
На предметном подручју није планирана изградња објеката из наведених категорија.
При пројектовању, изградњи, уређењу и одржавању
Трга Славија применити следеће мере енергетске ефикасности:
– потребно је применити концепте који су штедљиви,
еколошки оправдани и економични по питању енергената;
– максимално користити нова техничка и технолошка
решења у циљу енергетски ефикасније градње и уређења;
– водити рачуна и о економичној потрошњи свих облика енергије, било да су они обновљиви или необновљиви;
– код изградње користити грађевинске материјале из окружења;
– употребљавати енергетски ефикасна расветна тела;
– континуирано подизати еколошку свест и етику инвеститора и грађана о значају и потреби енергетске ефикасности у ширем смислу;
– за урбани мобилијар, који захтева коришћење електричне енергије, максимално користити нова техничка
и технолошка решења у циљу минимизирања потрошње
електричне енергије.
3.4. Управљање отпадом
ЈКП „Градска чистоћа” нема посебних услова за израду
планског документа.
Препоруке су уграђене у текст плана, поглавље 4.4 Јавне
слободне и зелене површине, поднаслов Плато трга.
(Услови ЈКП „Градска чистоћа” за израду плана бр. 6493
од 9. јуна 2014. године).
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4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ
ЈАВНИХ НАМЕНА
4.1. Јавне саобраћајне површине
(Графички прилог бр. 3 „Регулационо-нивелациони план са
урбанистичким решењем саобраћајних површина, аналитичко-геодетским елементима и попречним профилима”
Р 1:500, бр. 3.1. „Подужни профил”, Р 1:100/1000)
ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ – ГРАЂЕВИНСКЕ
ПАРЦЕЛЕ од СА-1 до СА-8
саобраћајне површине

број катастарске парцеле

ознака грађевинске
парцеле

ЦЕЛИНА 1
Трг Славија

КО Врачар
Целе катастарске парцеле:
5194,
Делови катастарских парцела:
4924/1,

СА1

Трг Славија

КО Савски венац
Делови катастарских парцела:
1128/1

СА2

део Улица краља Милутина КО Савски венац
Целе катастарске парцеле:
1069/1, 1069/3

СА3

Сквер – угао Улице краља
КО Врачар
Милана и Београдске улице Делови катастарских парцела:
5189/4

СА4

део Улица Немањина

КО Савски венац
Делови катастарских парцела:
815

СА5

део Улица краља Милана

КО Врачар
Делови катастарских парцела:
5195/1

СА6

део Београдска улица

КО Врачар
Делови катастарских парцела:
4925

СА7

део Делиградска улица

КО Савски венац
Делови катастарских парцела:
1136

СА8

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских
и грађевинских парцела из текстуалног и графичког дела
важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из графичког прилога бр. 4 „План грађевинских парцела за јавне
намене са планом спровођења” Р 1:500.
4.1.1. Улична мрежа
У кружну раскрсницу Трг Славија, сустиче се седам саобраћајница. Према функционалној категоризацији планиране уличне мреже, шест саобраћајница припада примарној
уличној мрежи, док је једна део секундарне уличне мреже
града. То су следеће саобраћајнице:
– Немањина улица планирана у рангу улице првог реда,
– Улица краља Милана планирана у рангу улице првог
реда,
– Београдска улица планирана у рангу улице првог реда,
– Макензијева улица планирана у рангу улице првог
реда,
– Булевар ослобођења планирана у рангу улице првог
реда,
– Делиградска улица планирана у рангу улице другог
реда и
– Улица Светог Саве планирана као део секундарне уличне мреже.
Северо-западном границом плана обухваћена је и Улица
краља Милутина, која је у рангу улице другог реда.
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Улице првог реда
Улица Немањина је планирана за кретање трамвајског и моторног саобраћаја. Трамвајска баштица је ширине 6,4 m (зона
стајалишта) и положена је у средишњем делу саобраћајнице. Обострано у односу на трамвајску баштицу, планирани
су стајалишни платои ширина 3,3 m (дуж парне стране) и
2,3 m (дуж непарне стране). У оквиру попречног профила
Немањина улица на делу плана садржи и обостране коловозе ширина по 6,5 m и тротоаре ширина 6,6 m (дуж парне
стране) и 6,3 m (дуж непарне стране).
Улица краља Милана се планира за кретање тролејбуског и моторног саобраћаја. Овим планским решењем планира се за реконструкцију тако што ће се постојећи коловоз
на делу плана (дуж парне стране) проширити за једну саобраћајну траку ширине 3,0 m. Ова саобраћајна трака планирана је као ниша у оквиру стајалишта за возила јавног
превоза, обзиром да је планирано измештање стајалишта
из кружног тока на Славији у Улицу краља Милана. Улица
краља Милана тако у оквиру свог планираног попречног
профила садржи коловоз ширине 15,0 m, и обострне тротоаре ширина од 5,2 m до 5,3 m дуж парне стране и променљиве ширине од 8,1 m до 11,4 m дуж непарне стране.
Улица београдска се планира за кретање моторног и
трамвајског саобраћаја, као у постојећем стању. Трамвајска баштица је положена у средишњем делу коловоза,
није нивелационо одвојена од осталог саобраћаја тако да
се њом одвија и моторни саобраћај. Обзиром да су трамвајске шине у нивоу коловоза, Београдска улица има две
саобраћајне траке по смеру и ширине коловоза је 11,1 m. У
оквиру свог попречног профила садржи и обостране тротоаре ширине 5,4 m дуж парне и 3,1 m дуж непарне стране.
Макензијевом улицом се одвија кретање тролејбуског
и моторног саобраћаја. Овим планским решењем планира
се увођење саобраћајних токова са трга Славија у постојеће
стање улице Макензијеве. Ова улица, на делу плана, садржи
коловоз са четири саобраћајне траке укупне ширине 11,0 m
и обостране тротоаре ширина 7,4 m дуж парне и 5,9 m дуж
непарне стране.
Булевар ослобођења се планира кретање трамвајског
и моторног саобраћаја. Кретање трамваја се одвија трамвајским баштицама које су одвојене од коловоза намењеног
за одвијање моторног саобраћаја и положеним дуж спољње
ивице коловоза. Трамвајске баштице ове улице су планиране за кретање возила јавног превоза: трамвај, аутобус, такси. Булевар ослобођења у оквиру свог попречног профила
на делу плана садржи коловоз са четири саобраћајне траке
укупне ширине 12,0 m, обострано положене трамвајске баштице ширине по 3,3 m и тротоаре ширина 6,8 m дуж парне
и 6,0 m дуж непарне стране.
Улице другог реда
Делиградска улица се задржава у оквиту постојеће регулације. Овим планом планира се реконструкција њеног коловоза на делу уливања у саобраћајне токове трга Славија тако
што ће се постојећи коловоз ширине 7,0 m сузити на 5,0 m.
Ова реконструкција је последица планираног једносмерног
режима ове улице ка Тргу Славија и сходно томе бољем каналисању саобраћајних токова. Делиградска улица у оквиру
попречног профила садржи обостране тротоаре ширина 7,0
m дуж парне и 4,7 m дуж непарне стране. У делу коловоза ове
улице планирају се стајалишта за такси возила.
Секундарна улична мрежа
Улица светог Саве се задржава у оквиру постојеће регулације. Овим планом планира се реконструкција њеног коловоза на делу уливања у саобраћајне токове Трга Славија
тако што ће се постојећи коловоз ширине 7,5 m сузити на
5,0 m. Ова реконструкција је последица планираног једно-
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смерног режима ове улице ка Тргу Славија и сходно томе
бољем каналисању саобраћајних токова. Улица Светог Саве
у оквиру попречног профила садржи обостране тротоаре
ширина по 5,8 m. У делу коловоза ове улице планирају се
стајалишта за такси возила.
Улица краља Милутина се задржава у оквиру постојеће
регулације. Планира се задржавање постојећег обострано подужно организованог паркирања у оквиру коловоза. Ова улица је планирана за једносмерни режим кретања возила (смер
ка Улици краља Милана). У оквиру коловоза ширине 7,5 m, за
кретање возила планирана је трака ширине 3,5 m и обострано
подужно организована паркинг места ширине по 2,0 m. Тротоари су променљиве ширине и поклапају се грађевинском
парцелом у контактном подручју. Ширина су од 5,7 m дуж
непарне стране и променљиве ширине од 4,3 m до 5,8 m дуж
парне стране.
Саобраћајни трг Славија
Саобраћајни Трг Славија задржава у постојећој регулацији, осим у делу ка објекту хотела Славија и новоформираном платоу трга, где је планом дефинисана нова регулација (Графички прилог бр. 3 „Регулационо-нивелациони
план са попречним профилима” Р 1:500).
Коловозну површину кружног тока Трга Славија чине
коловоз намењен за одвијање моторног саобраћаја (унутрашњи део кружног тока) и коловоз намењен за кретање возила јавног превоза (спољни део кружног тока). Ови коловози су раздвојени разделним острвима.
Коловоз намењен за одвијање моторног саобраћаја чине
три саобраћајне траке минималне укупне ширине 12,5 m.
Коловоз намењен за кретање возила јавног превоза чине
две саобраћајне траке минималне укупне ширине 7,0 m.
У оквиру спољне саобраћајне траке овог коловоза (у односу на центар коловоза) планиране су трамваjске шине.
Трамвајске шине су у нивоу коловоза, тако да је овај коловоз
јединствене површине. Унутрашњом саобраћајном траком
овог коловоза планира се кретање тролејбуса и аутобуса.
Коловозну конструкцију саобраћајница предметног плана, у даљој разради, планирати сходно очекиваном обиму
саобраћаја и структури возила која ће се њоме кретати.
Коловозни застор колских и пешачких површина извести од савремених материјала прилагођених амбијенту у
коме се налазе.
У нивелационом смислу, планира се задржавање
постојећих нивелационих елемената саобраћајних површина плана. Кроз даљу разраду и израду техничке документације, одредиће се коначни елементи нивелационог плана.
На централном острвоу кружног тока Трга Славија у
оквиру партерног уређења планирана је фонтана (поглавље
4.1.6.).
Трамвајска пруга
Подручјем плана трамвајска пруга се води следећим
улицама:
– Београдском – средишњим делом коловоза, трамвајска
пруга је у нивоу коловоза и део је саобраћајне траке којом
се одвија кретање и моторног саобраћаја.
– Тргом Славија – спољном саобраћајном траком кружног тока и у нивоу је коловоза
– Немањином – средишњим делом коловоза. Трамвајска
пруга у границама плана одвојена је од коловоза предвиђеног за кретање моторног саобраћаја трамвајским стајалиштима.
– Булеваром ослобођења – трамвајска баштица је положена обострано, бочно у односу на коловоз. Одвојена је
нивелационо у односу на коловоз и намењена за кретање
возила јавног превоза (трамвај и аутобус).
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Одвођење површинске воде трамвајске баштице предвидети гравитационо, прикупљањем воде шинским сливницима, а одатле даље у систем кишне канализације.
Оивичење трамвајске баштице извести одговарајућим
бетонским елементима.
Конструкцију предметне трамвајске пруге, утврдити
сходно оптерећењу и структури возила која ће се њоме кретати.
Пројектовање трамвајске пруге са елементима ситуационог и нивелационог плана, трамвајске конструкције, вршити
према техничким прописима за овакву врсту објеката.
4.1.2. Јавни градски превоз путника
На Тргу Славија присутни су сви видови подсистеми
јавног превоза путника (аутобуски, тролејбуски и трамвајски). Са аспекта јавног превоза путника, Трг Славија,
представља једно од најважнијих преседачких тачака.
У постојећем стању предметно подручје је опслужено са
23 линије јавног превоза путника.
Улицама краља Милана и Макензијевом саобраћају четири тролејбуске и једна аутобуска линија које повезују различите делове града (Коњарник, Учитељско насеље, Медаковић 3, Земун) са ужим градским језгром.
Београдском улицом саобраћају трамвајске линије од
којих је једна кружна („круг двојке”) и две радијалне и пружају се на правацу Омладински стадион – Кнежевац и Калемегдан – Бањица. Аутобуске линије које саобраћају Београдском улицом повезују Панчевачки мост (железничка
станица) са Кумодражом и Миљаковцем 3 преко ужег градског подручја.
Булеваром ослобођења се пружају трасе више аутобуских и трамвајских линија које повезују сремски део
града са шумадијским деловима града, пролазећи кроз уже
градско језгро.
Према планским поставкама концепта развоја јавног
превоза путника, трасе аутобуских, трамвајски и тролејбуских линија јавног градског превоза се задржавају као у
постојећем стању, уз могућност реорганизације постојеће
мреже линија јавног превоза, а у складу са будућим развојем саобраћајног система, повећања превозних капацитета, успостављања нових и др.
Постојеће аутобуско-тролејбуско стајалиште се измешта
у Улицу краља Милана, при чему се планира максимално
могућа дужина аутобуско-тролејбуског стајалишта, односно стајалишни фронт од Улице краља Милутина до улаза у кружну раскрсницу Трг Славија.
За безбедно и неометано одвијање јавног превоза
путника неоходно је следеће:
– коловозне конструкције саобраћајница којима саобраћају возила јавног превоза пројектовати за тежак теретни саобраћај;
– минимална саобраћајне траке за кретање возила јавног превоза мора износити 3,5 m;
– на саобраћајницама којима се крећу возила јавног
градског превоза пројектовати радијусе скретања возила од
минимално 12,0 m за аутобусе и 25,0 m за трамваје;
– максималан подужни нагиб коловоза за кретање возила јавног превоза од 6%;
– стајалишни фронт у дужини од минимум 40,0 m у
правцу (60,0 m за трамвајска стајалишта),
– ширина стајалишног фронта (тротоар) минималне
ширине 3,0 m,
– стајалишта јавног превоза прилагодити особама са инвалидитетом;
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– планирати квалитетно одводњавање површинских
вода са коловоза и тротоара – станичних платоа. Решетке
шахтова пројектовати ван површине коловоза, односно интегрисати шахтове у ивичњак.
4.1.3. Паркирање
Паркирање возила, у граници плана, предвиђено је се у
оквиру регулације Улице краља Милутина.
У оквиру регулације Улица Светог Саве и Делиградске,
у делу коловоза, планирана су подужно организована паркинг места за такси возила.
4.1.4. Пешачки саобраћај
Пешачки саобраћај се одвија у оквиру тротоарских површина уз коловоз.
Ширине тротоара су условљене просторним ограничењима на конкретним деоницама, и нису уже од 3.1 m.
4.1.5. Услови за приступачност простора
У току спровођења плана применити одредбе Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање
и приступ особа са инвалидитетом, деци и старим особама
(„Службени гласник РС”, број 22/15).
4.1.6. Зелене површине у оквиру регулације јавних саобраћајних површина
(Графички прилог бр. 8 „Синхрон план” Р 1:500)
Централно острво кружне раскрснице
На централном острву кружног тока Трга Славија
планира се фонтанa. У оквиру партерног уређења може
се предвидети зелени појас, што ће бити предмет даље
пројектне разраде, израдом Главног пројекта.
Улични дрвореди у саобраћајним профилима
Дрвореди на почетку ул. Краља Милана (са леве стране
од коловоза), због планиране нише за аутобуско-тролејбуску станицу, биће премештени на другу локацију унутар границе плана (у оквиру простора трга или у оквиру тротоара
истиомене улице) или на неку од постојећих парковских
површина у непосредној околини (парк Мањеж, парк „Митићева рупа” и сл.).
Дрвореди са десне стране Улице краља Милана задржавају се према постојећем стању.
Сеча стабала није дозвољена, нарочито због чињенице
да су сви примерци тек у фази раста и нису достигли пуну
физиолошку зрелост, а тренутне димензије дрвећа (висина,
ширина крошњи, прсни пречници и др.) у техничко-извођачком смислу, омогућавају њихово пресађивање.
Током даље пројектне разраде, размотрити постављање
већих жардињера-касета са лишћарским дрвећем на оним
местима где су била стабла која се премештају на друге локације, изузев на местима где је предвиђена аутобуско-тролејбуска станица. Жардињере-касете морају бити испуњене
хранљивим супстратом чији слој не сме бити мањи од 0,8
метара. У њих ће се садити лишћарско дрвеће које током
пуне физиолошке зрелости може да достигне од 3 до 5 метара висине. Саднице, морају имати плићи коренов систем,
бити одабране од врста које су прилагођене за садњу у жардињере и касете, не смеју се налазити на листи алергених
врста и морају бити здраве и одшколоване у расадницима.
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Такође, даљом пројектном разрадом, може се размотрити формирање правих дрвореда на порозној земљишној
подлози, на почетку ул. Краља Милана са леве стране од
коловоза уместо дрвећа у жардињерама или касетама, тако
што би се дрворед планирао дуж регулационе линије између платоа и површине за кретање пешака или, са друге
стране, ближе коловозу између постојећих инфраструктурних водова где размак између ТК инсталације и ЕЛ кабла од
1 kW, износи просечних 4 метра.
То значи да би између траса наведених инсталација било
могуће поставити дрворед, садњом дрвећа у отворе најмање ширине 0,75 m, са металним решеткама које прекривају отворе у нивоу поплочаних тротоара, а без ивичњака,
како би кретање пешака било несметано. Уколико се према
пројектном решењу садна места лоцирају ближе некој од
постојећих инсталација (ТК и ЕЛ инсталације на минимум
1 m од осе стабала), обавезно је постављање вертикалне
заштитне баријере у земљишту, у зони око стабала, како би
се инфраструктурни водови обезбедили од ширења подземних изданака.
За ову намену, подразумева се пресађивање постојећих
стабала, као што је већ наведено и по потреби допуна дрвореда новим садницама.
Нови дрворед (приближно 5–7 стабала) планира се на
почетку Немањине улице, десном страном тротоара до границе обухвата плана. Изабрати лишћарска стабла, густих,
правилних, симетричних крошњи, висине и ширине 5–7 m
и садити их у отворе најмање ширине 0,75 m, са металним
решеткама које прекривају отворе у нивоу поплочаних тротоара, а без ивичњака, како би кретање пешака било несметано.
Изабрати саднице које су однеговане у расадницима,
физиолошки исправне и здраве, примерене за садњу у дрвореде, отпорне на присутност отровних честица у ваздуху
и нуспродукте издувних гасова. Такође, избегавати врсте
које су препознате као алергене.
Постојећи дрворед са леве стране, дуж Улице краља Милутина, задржава се према постојеће стању уз могућу допуну нових садница, што ће бити предмет даље пројектне разраде. Изабрати саднице које су однеговане у расадницима,
физиолошки исправне и здраве, примерене за садњу у дрвореде, отпорне на присутност отровних честица у ваздуху
и нуспродукте издувних гасова. Такође, избегавати врсте
које су препознате као алергене.
Сквер на углу улица Краља Милана и Београдске
Сквер на углу улица: Краља Милана и Београдске, планира се за постављање оних садржаја који истичу угаону
форму самог простора и допуњују садржаје, саобраћајног
трга и платоа трга. Решење предметног простора, мора
бити естетски и функционално усклађено са непосредном
околином.
4.2. Инфраструктурна мрежа, објекти и површине
(Графички прилог бр. 8 „Синхрон план” Р 1:500)
4.2.1. Водоводна мрежа и објекти
(Графички прилог бр. 5 „Водоводна и канализациона мрежа
и објекти” Р 1:500)
По свом висинском положају територија обухваћена
планом детаљне регулације за Трг Славија, Градске општине
Врачар и Савски Венац, припада другој висинској зони водоснабдевања града Београда.
Осим цевовода В2Ø150 који служе у дистрибутивне сврхе на предметној територији се налази и следећи примарни
објекти водовода, и то:
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– магистрални цевовод друге висинске зоне димензије
В2 Ø300 од Улице Немањине до Булевара ослобођења и од
Улице Мекензијеве до Краља Милана и цевовод димензије
В2 Ø400 од улице Булевар ослобођења до Макензијеве,
– хидротехнички тунел В1 1800Б.
На местима укрштања планираних и постојећих цевовода са трамвајском пругом заштиту цевовода ускладити
са нивелетом планиране собраћајнице. При изградњи водити рачуна да се не наруши стабилност и функционалност
постојећих инсталација водовода.
Траса планиране водоводне мреже је у јавним површинама, тротоарима и коловозу планираних саобраћајница.
Снабдевање потрошача водом је са постојећих и планираних цевовода В2 Ø150 смештених регулацији постојећих
и планираних саобраћајних површина.
На планираној дистрибутивној водоводној мрежи предвидети довољан број надземних противпожарних хидраната према Правилнику о техничким нормативима за спољну
и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара („Службени лист СФРЈ”, број 30/1991).
Прикључење фонтане на градске водоводне инсталације
се врши уз обавезно дато мишљење и сагласност надлежног
Секретаријата за комуналне и стамбене послове.
Прикључење објекта на уличну водоводну мрежу извести преко водомера према техничким прописима ЈКП „Београдског водовода и канализације”.
Пројекте водоводне мреже и фонтане радити према
техничким прописима ЈКП „Београдског водовода и канализације”.
(Услови ЈКП „Београдски водовод и канализација” –
Служба за развоја водовода бр. 25569/ I4-2/530/, С1690 од
20. јуна 2014. године).
4.2.2. Канализациона мрежа и објекти
(Графички прилог бр. 5 „Водоводна и канализациона мрежа
и објекти” Р 1:500)
Територија обухваћена планом детаљне регулације за
Трг Славија, градске општине Врачар и Савски венац, према Генералном решењу Београдске канализације припада Централном канализационом систему где је заступљен
општи систем каналисања.
Реципијент за атмосферске и употребљене воде са подручја предметног плана је постојећи колектор општег система са трасом која пролази улицом Макензијевом (ОБ
60/110 и ОБ 70/125), преко Трга Славија и Немањином улицом (ОБ 100/150).
За одвођење дренажних вода, као и санитарних вода нижих етажа објеката на подручју Трга Славија, изграђен је
тунелски колектор Ø1500 од Београдске улице до Немањине и дуж Немањине улице, у тротоару поред Народне банке
Србије. Колектор се низводно укључује у атмосферски колектор у Немањиној улици (ван границе предметног плана)
па зато на овај колектор није дозвољено прикључење употребљених вода осим горе поменутих.
Предметно подручје је у потпуности каналисано, дуж
улица унутар и око граница предметног плана изграђена је
секундарна канализациона мрежа димензија ОК250-ОК400.
Концепт каналисања, као и капацитети примарних објеката на територији Трга Славија су дефинисани кроз следећу планску и техничку документацију:
– Детаљни урбанистички план подручја „Славија”,
(Службени лист Града Београда, бр. 11/80, 3/86, 15/91, 4/92)
– Идејни и Главни пројекат реконструкције канализационе мреже на подручју Славије – обухваћеном ДУП из 1980.
(ЈКП „Београдски водовод и канализација”, 1990 и 1992. године)
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За прихватање употребљених и атмосферских вода узводно од Београдске улице, као и вода из правца Улице
краља Милана планиран је колектор.
Планира се изградња нових канала у следећим улицама:
– Светог Саве канал ОК мин. Ø400,
– Краља Милана канал ОК мин. Ø600 и
– Булевару ослобођења канал ОК мин. Ø400.
Постојећи канал димензија ОК 400 у Делиградској улици се реконструише на пречник ОК мин. Ø600.
Секундарна канализациона мрежа ОК 250 у Улици
краља Милана се реконстуише, по трасама постојеће мреже, на канализацију са минималним пречником ОК мин.
Ø300. Пре улива у планирани колектор канали са једне и
друге стране улице се спајају у канал димензија ОК мин.
Ø400.
За одводњавање Трга Славија планира се атмосферска
канализација димензија АК мин. Ø300.
Прикључење фонтане на градску канализацију се врши
уз обавезно издато мишљење и сагласност надлежног Секретаријата за комуналне и стамбене послове.
При изградњи водити рачуна да се не наруши стабилност и функционалност постојећих и планираних инсталација канализације на местима укрштања са планираним
подземним пролазима.
Одводњавање трамвајске баштице је преко шинских
сливника, који се прикључују на ревизионе силазе градске
канализационе мреже.
Пројекте канализационе мреже радити према техничким
прописима ЈКП „Београдски водовод и канализација”.
Објекте прикључити на уличну канализацију према
техничким прописима ЈКП „Београдски водовод и канализација”.
(Услови ЈКП „Београдски водовод и канализација” –
Служба за развоја канализације бр. 25569/1, I4-2/530/1 од
23. јуна 2014. године).
4.2.3. Електроенергетска мрежа и објекти
(Графички прилог бр. 6 „Електроенергетска и телекомуникациона мрежа и објекти” Р 1:500)
Објекти и мрежа напонског нивоа 110 kV
У оквиру граница плана, изграђен је подземни електроенергетски (ее) вод 110 kV, веза постојећих трансформаторских станица (ТС) 220/110 kV „Београд 17” и ТС 110/10 kV
„Славија (Београд 15)”. Вод је положен у делу Улице Свети
Сава, платоу испред хотела Славија и у Улици проте Матеје.
Приликом уређења Трга Славија и изградње подземних
пешачких пролаза, све радове (копања, бушења, и сл.) у близини ее вода 110 kV обављати ручно, да не би дошло до његовог оштећења. Ее вод је положен на дубини од 1,4 m, испод површине тла, тако да се изнад њега може скидати слој
земље до дубине 0,9 m, испод површине тла. Измештање ее
вода 110 kV није дозвољено.
Објекти и мрежа напонског нивоа 10 kV, нисконапонска
мрежа и јавно осветљење
У коридору предметних саобраћајница и Трга Славија,
изграђена је диструбутивна мрежа напонског нивоа 10 kV и
1 kV. Мрежа ових ее водова изграђена је подземно у склопу
саобраћајних.
Постојећи Трг Славије је опремљен инсталацијама јавног осветљења (ЈО), трамвајском и тролејбуском контактном мрежом (ЈГС – јавни градски саобраћај) са одговарајућим водовима за напајање. Постојећа мрежа ЈО
изведена је на стубовима нисконапонске (нн) мреже, контактне мреже ЈГС и стубовима ЈО.
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За потребе осветљења и фонтане, потребно је изградити
ТС 10/0,4 kV потребне снаге, капацитета 1000 kVА.
Планирану ТС 10/0,4kV извести као подземну или унивоу терена у оквиру наткривеног паркинга.
Планирану ТС 10/0,4 kV минмалних димензија 7х6 m
изградити на следећи начин:
– просторија за смештај ТС 10/0,4 kV, својим димензијама и распоредом треба да послужи за смештај трансформатора и одговарајуће опреме;
– трансформаторска станица мора имати два одвојена одељења и то: одељења за смештај трансформатора и
одељење за смештај развода високог и ниског напона; свако
одељење мора имати несметан директан приступ споља;
– просторије трафостанице морају бити заштићене од
спољашњег продора и сакупљања влаге, подземних вода и
атмосферских падавина (уколико је подземна ТС);
– обезбедити задовољавајући систем вентилације; вентилациони канал и жалузине могу бити надземни (уколико
је подземна ТС);
– предвидети топлотну изолацију просторија ТС;
– колски приступ планирати изградњом приступног
пута најмање ширине 3,00 m до најближе саобраћајнице.
Приликом осветљења саобраћајница и Трга Славија,
постићи осветљеност од 30 lx до 60 lx.
Предвидети осветљење станичних површина. Осветљењем
станичних површина постићи осветљеност од око 25 lx.
За осветљење фонтане применити најсавременију декоративну расвету. За светиљке применити савремене светиљке које омогућавају квалитетну и економичну расвету.
Напајање осветљења вршити из постојеће електричне
мреже ЈО или планиране ТС.
Планиране ее водове 10 kV, 1 kV, JO и ее водове, поставити подземно у кабловској канализацији потребног капацитета (броја цеви пречника Ø100 mm), а све у складу са
Техничким препорукама и стандардима из ове области.
Постојеће ее водове 10 kV, 1 kV, ЈО и ЈГС који су у колизији са раконструисаним саобраћајницама у оквиру Трга
Славија, изместити у планирану кабловску канализацију.
Уколико се при извођењу радова угрожавају ее водови,
исте изместити у планирану кабловску канализацију или их
заштити. Задржати све електричне везе између постојећих
ее објеката чије је измештање потребно.
За прелазак саобраћајнице обезбедити резерву у кабловицама и то за водове 10 kV 100% резерву, а за водове 1
kV 50% резерву. Радове у близини ее водова вршити ручно
или механизацијом која не изазива оштећење изолације и
оловног плашта. Све радове извести у складу са важећим
техничким прописима, препорукама и Интерним стандардима.
(Услови: ПД „Електродистрибуција Београд” д.о.о., бр.
3518/14 (5120 СР; 5110 МГ) од 18. јула 2014. године и ЈП
ЕМС бр. III-18-04-105/1 од 20. маја 2014. године).
4.2.4. Телекомуникациона мрежа и објекти
(Графички прилог бр. 6 „Електроенергетска и телекомуникациона мрежа и објекти” Р 1:500)
Приступна телекомуникациона (тк) мрежа изведена
је кабловима постављеним слободно у земљу или у тк канализацију, а претплатници су преко спољашњих односно
унутрашњих извода повезани са дистрибутивном мрежом.
У оквиру граница плана изграђени су међумесни, спојни месни и мрежни тк каблови, који обезбеђују и носе врло
значајан међународни, међумесни и месни тк саобраћај.
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Постојећа окна дуж трасе тк канализације која се проширује, реконструисати – проширити максимално могуће,
у зависности од осталих подземних инсталација. Реконструисати постојећа окна која се задржавају на коловозу
ојачавањем горње плоче. Планирана окна изградити потребних димензија, у зависности од планираног капацитета тк канализације. Планиране тк водове полагати кроз тк
канализацију потребног капацитета (броја цеви пречника
Ø110 mm).
Цеви за тк канализацију полагати у рову преко слоја песка дебљине 0,1 m. Дубина рова за постављање тк канализације у тротоару је 1,1 m, а у коловозу 1,3 m.
Приликом уређења Трга Славија, угрожене тк водове
заштитити или изместити у планирану тк канализацију или
галерију.
/Услови „Телеком Србија” а.д., број 1192591/2-2014
(ММиљ/171) од 10. јуна 2014. године, број 69803/2-2014
(ММиљ/65) од 30. априла 2014. године /
4.2.5. Топловодна мрежа и објекти
(Графички прилог бр. 7 „Топловодна мрежа и објекти”
Р 1:500)
На предметном простору заступљени су следећи топлификациони системи са конзумима :
– Топлификациони систем топлане ТО „Нови Београд”,
односно топлотни конзум магистралног топловода пречника ДН500 положеног дуж Бирчанинове улице и
– Топлификациони систем топлане ТО „Дунав”, односно
топлотни конзум магистралног топловода пречника ДН350
положеног дуж Његошеве улице.
Температурни и притисни режими су за:
Грејање – температура 120/65 °С, називни притисак
НП 25, прикључивање потрошача је индиректно путем
топлотних подстаница са измењивачима топлоте. Прекид у
грејању: ноћно.
Потрошна (санитарна) топла вода: температура 65/22 °С,
називни притисак НП25. Постоји могућност припреме санитарне топле воде са ноћним прекидима у испоруци.
У оквиру границе Плана налазе се следећи топловоди:
1. Магистрални топловод пречника Ø 355,6/5,6/500 mm
положен у Немањиној и Делиградској улици и
2. Магистрални топловод пречника Ø 355,6/5,6/500 и Ø
273/400 mm положен у Улици краља Милутина.
Ради квалитетнијег повезивања топлификационих система топлана ТО „Нови Београд” и ТО „Дунав” и превезивања дела потрошача грејног подручја ТО „Дунав” на грејно подручје ТО „Нови Београд” извршити реконструкцију
постојећег магистралног топловода наведеног под редним
бројем 1.
Реконструкција магистралног топловода пречника
Ø 355,6/5,6/500 mm на пречник Ø 457,2/6,3/560 (ДН450)
се врши у делу од улице краља Милутина до Бирчанинове улице. Део реконструисане трасе топловода који излази
ван границе Плана је предмет израде друге планске документације.
За потребе реконструкције топловода неопходно је постављање топловода у заштитне цеви пречника Ø 711,2/8
mm, приликом којег се планира топловодна комора за утискивање цеви испод трамвајских шина.
Такође, за снабдевање блока између Улица београдске и
Проте Матеје планирају се два топловодна крака пречника
Ø 114,3/3,6/200mm за повезивање на постојећи магистрални топловод у Његошевој улици.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Уколико се у оквиру радова на Тргу Славија предвиђа
скидање коловозног слоја који угрожава прописани заштитни слој од 0,6 m изнад топловода, неопходно је урадити
у оквиру главне пројектне документације, пројекат заштите
топловода уз сагласност ЈКП „Београдске електране”.
Прикључење објеката на систем даљинског грејања је
индиректно преко топлотних подстаница које морају имати обезбеђен приступ и прикључке на водовод, ел. енергију
и гравитациону канализацију. Њихова тачна диспозиција
биће приказана и дефинисана кроз израду даље техничке
документације.
Приликом пројектовања и извођења топловодне мреже
и постројења придржавати се свих одредби из „Одлуке о
снабдевању града топлотном енергијом” („Службени лист
Града Београда”, бр. 43/2007 и 2/2011)”.
Услови ЈКП „Београдске електране”, бр. II-6175/3 од 27.
јуна 2014. године.
4.2.6. Гасоводна мрежа и објекти
(Графички прилог бр. 7. „Топловодна мрежа и објекти”
Р 1:500.)
На предметном простору не постоји нити се планира гасоводна мрежа и објекти.
(Услови ЈП „Србија-гас”, бр.06-03/13100 од 30. јуна 2014.
године).
4.4. Јавне слободне и зелене површине
(Графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина”
Р 1: 500)
ЈАВНЕ СЛОБОДНЕ И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ – ГРАЂ.
ПАРЦЕЛЕ од ЗП-1 до ЗП-2.
јавне зелене површине
број блока/тип

број катастарске парцеле

ознака грађевинске
парцеле

Визуре

– Визурне тачке којима се сагледава простор платоа из различитих
позиција на површинама око Славије, морају бити отворене и обезбеђене
од било каквих препрека. Ту се пре свега мисли на поглед из перспективе
самог платоа ка Славији, као и са неколико тачака у простору према
платоу (од почетка ул. Бул. Ослобођења и ул. Мекензијеве, као и са
површина на тротоарима поред Делиградске улице, Београдске и улица
Светог Саве и Мекензијеве).
– То значи да се групе дрвећа и шибља, дрвореди, високо шибље, вертикалне нетранспарентне и транспарентне конструкције (нарочито
рекламни панои, билборди...) и остале препреке у простору не могу
се налазити на потезу од ивичног дела платоа до ивице тротоара и
планираног саобраћајног острва у наставку, гледајући у превцу према
планираној фонтани у централном делу мотива. Тиме ће бити омогућено сагледавање планиране фонтане из ракурса пешака који се
налази на платоу, али и сагледавање самог платоа, преко планиране
фонтане из већ наведених позиција око хотела Славија, Делиградске,
Мекензијеве, Београдске улице и осталих позиција.
– У циљу сагледавања простора, амфитеатрални део платоа трга
могуће је планирати до коте 119.50 mnv односно 122.00 mnv Елементи платоа, изнад коте 118,00mnv могу прећи границу грађевинске
парцели ЈП1 максимално 2 m.

Озелењавање – На простору платоа трга формирати самостално и/или у групама
различите врсте листопадног дрвећа и шибља репрезентативних
естетских особина, од врста које су отпорне на отровне честице у
ваздуху и нуспродукте издувних гасова аутомобила, нису препознате
као алергенти, однеговане су у расадницима и одговарају микроклиматским особинама непосредне околине.
– Могуће је планирати и ниске форме шибља за прекривање тла, као
и оне врсте биљака, пењачица које прекривају вертикалне површине,
што ће бити предмет даље пројектне разраде, израдом Главног пројекта пејзажног уређења.
– Обезбедити најмање 20% зеленила у директном контакту са тлом.
Поплочавање – Поплочавање површина платоа, планира се употребом природних материјала или материјала са природним гранулатом. Водити
рачуна да материјал за поплочавање не исијава прекомерно јер се
тиме ствара посебан, неповољан микроклимат у простору и да не
ствара одблеске, што се може постићи избором адекватних нијанси и
начина површинске обраде материјала.
– Димензије, начин постављања и поплочавање, дизајн и различита
ликовна решења, распоред боја и нијансирање, биће предмет даље
пројектне разраде.
Одводњавање – Решење за одвод атмосферских вода са платоа у канализацију,
решаваће се кроз пројекат у оквиру пејзажног уређења, употребом
ригола, канала за одвод воде, канализационих отвора на хоризонталним површинама са металним решеткама и подземним цевоводима
различитих профила за одвод, а нарочито нивелацијом терена на
слободним површинама где падови морају износити најмање 1%.
Мобилијар

– На површинама за одмор и краће задржавање, планира се постављање основног мобилијара (клупе, корпе за отпатке, канделабри и
др.) који ће бити пројектован и обликован посебно за потребе платоа
трга и имаће јединствен визуелни идентитет у простору. Даљом
пројектном разрадом детаљније ће се разрадити изглед и употребљивост мобилијара у простору.

Остали
елементи
уређења

Локација за споменик Димитрију Туцовићу
– У делу платоа ка Немањиној улици (грађевинска парцела ЗП1)
планира се нова локација споменика Димитрију Туцовићу.
– Споменик је потребно одвојити, визуелно и естетски, од околног простора. Размотрити могућност постављања постамента ради изражајнијег
истицања бисте, лакшег прилаза споменику. Избор решења непосредне
површине око споменика, биће предмет даље пројектне разраде.
– Размотрити могућност да се иза бисте, а на довољној удаљености,
формира густ, контрастни фон од зеленила (дрвеће и/или шибље)
како би се позиција и пластичност споменика Димитрију Туцовићу
додатно акцентовала и истакла.

Услови за
ограђивање
парцеле

– Није дозвољено ограђивање

ЦЕЛИНА 2
Плато трга

КО Савски венац
Делови катастарских парцела:
1126/1, 1128/1, 1132/1, 1133/1

ЗП1

Плато трга

КО Савски венац
Целе катастарске парцеле:
1125, 1127,
Део катастарске парцеле: 1124/1

ЗП2

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских
и грађевинских парцела из текстуалног и графичког дела
важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из графичког прилога бр. 4 „План грађевинских парцела за јавне
намене са планом спровођења” Р 1:500
Плато трга
Услови за
формирање
грађевинске
парцеле

– Овим планом дефинисане су грађевинске парцеле плато трга – ЗП1
и ЗП2 са циљем његове фазне реализације.
– Није дозвољена парцелација наведених грађевинских парцела;
– Дозвољено је обједињавање наведених парцела кроз пројекат препарцелације и формирање јединственог јавног простора.

Намена

– Слободна и зелена површина, јавни простор;
– Планира се партерно обликовање простора који ће бити у
функцији пешачке комуникације, краћег или дужег задржавања
пролазника, места за различите активности у јавном простору, као
и амбијента који ће бити естетски и функционално усаглашен са
непосредном околином (Славија, улице краља Милана и краља Милутина, Немањина улица и Народна банка Србије у залеђу).
– Коришћењем разлике у нивелацији околних саобраћајница краља
Милана и Немањине (котеа 114,00 mnv – кота 117,00 mnv), на грађевинској парцели ЗП1, у зони ка Немањиној улици, могуће је предвидети, денивелацију платоа, амфитеатралног облика и оријентисаног
ка фонтани. Простора који би се формирао, из правца Улице краља
Милутина на коти око 115,00 mnv, до реализације комплекса трга у
целини, могуће је користити као наткривени паркинг, а у коначниј
фази формираће се као отворени јавни простор.
– Испод Платоа трга могуће је реализовати подземну гаражу.

Број 30 – 33

4.5. Површине за објекте и комплексе јавних служби
(Графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина”
Р 1:500)
ОБЈЕКТИ И КОМПЛЕКСИ ЈАВНИХ СЛУЖБИ
јавне зелене површине
број блока/тип

број катастарске парцеле

ознака грађевинске
парцеле

ЦЕЛИНА 2
Улаз у гаражу Народне КО Савски венац
банке Србије
Целе катастарске парцеле: 1126/2,
1128/2,
Делови катастарских парцела: 1124/1,
1126/1,1128/1, 1132/1, 1133/1.

ЈП1

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских
и грађевинских парцела из текстуалног и графичког дела
важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из графичког прилога бр. 4 „План грађевинских парцела за јавне
намене са планом спровођења” Р 1:500
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Услови за формирање – овим планом дефинисана је грађевинска парцела улаза у
грађевинске парцеле гаражу Народне банке Србије – ЈП1;
– није дозвољена промена границе наведене грађевинске
парцеле.
Намена

вулаз у гаражу Народне банке Србије,

Услови за ограђивање – није довољено ограђивање парцеле
парцеле

В) Смернице за спровођење плана
(Графички прилог бр. 4 „План грађевинских парцела
за јавне намене са планом спровођења” Р 1:500)
Овај план представља основ за: издавање информације о
локацији, локацијске дозволе, као и за израду пројекта препарцелације и урбанистичког пројекта. Такође, представља
основ за формирање грађевинских парцела јавних намена у
складу са Законом о планирању и изградњи.
Фазност:
– могућа је фазна реализација свих јавих површина тако
да свака фаза представља функционално заокружену целину.
– могуће је фазно постављање планиране инфраструктурне мреже: у првој фази у оквиру постојеће регулације
улица (где год је то могуће, али само у делу површина које
су у оквиру планиране регулације), а у другој фази у оквиру
планиране регулације.
Кроз израду техничке документације:
– за јавне саобраћајне површине, у оквиру дефинисане
регулације саобраћајница, дозвољена је промена: нивелета,
елемената попречног профила и мреже инфраструктуре
(димензије инсталација и њихов распоред у профилу), а у
циљу унапређења решења и рационализације трошкова.
1. Однос према постојећој планској документацији
(Подаци о постојећој планској документацији су саставни
део документације плана)
Задржавају се у целости следећи планови:
1. Детаљни урбанистички план магистралног топловода
од Ул. 29. новембра до Народне банке на Славији („Службени лист Града Београда”, број 10/87);
2. Детаљни урбанистички план топловодне мреже грејног подручја топлане „Дунав” („Службени лист Града Београда”, број 15/88);
3. Детаљни урбанистички план топлификације подручја
на десној обали Саве („Службени лист Града Београда”, број
7/89);
4. Регулациони план за реконструкцију ЦС „Врачар 2” и
изгрању примарног потисног цевовода друге висинске зоне
дуж Аутопута до улице Војслава Илића („Службени лист
Града Београда”, број 15/96).
Ступњем на снагу овог плана, у границама плана, ставља
се ван снаге:
1. Детаљни урбанистички план подручја Славија („Службени лист Града Београда” бр. 11/80, 3/86, 15/91 и 4/92).
2. Локације које се разрађују урбанистичким пројектом
Урбанистичким пројектом разрађује се грађевинска
парцела ЗП2 (целе катастарске парцеле: 1125, 1127, део катастарских парцела: 1124/1 КО Савски венац). Границом
урбанистичког пројекта за грађевинску парцелу ЗП2 обухватити и грађевинску парцелу ЗП1 у циљу формирања
усклађеног просторног уређења.
Напомена: У случају неслагања бројева катастарских
и грађевинских парцела из текстуалног и графичког дела
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важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из графичког прилога бр. 4 „План грађевинских парцела за јавне
намене са планом спровођења” Р 1:500
Саставни део овог плана су и:
II. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
1. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА
Р 1: 500
2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА
Р 1: 500
3. РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ
Р 1: 500
ПЛАН СА УРБАНИСТИЧКИМ РЕШЕЊЕМ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА,
АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА И ПОПРЕЧНИМ ПРОФИЛИМА
3.1.ПОДУЖНИ ПРОФИЛИ
Р 1: 100/1000
4. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА
Р 1: 500
ЗА ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА ПЛАНОМ СПРОВОЂЕЊА
5. ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА
Р 1: 500
МРЕЖА И ОБЈЕКТИ
6. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТЕЛЕКОР 1: 500
МУНИКАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ
7. ТОПЛОВОДНА И ГАСОВОДНА
Р 1: 500
МРЕЖА И ОБЈЕКТИ
8. СИНХРОН ПЛАН
Р 1: 500
8.1.СИНХРОН ПЛАН – ПОПРЕЧНИ
Р 1: 500
ПРОФИЛИ
9.9. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА КАТЕР 1: 500
ГОРИЗАЦИЈА ТЕРЕНА
III. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ:
1. Регистрација предузећа
2. Лиценца одговорног урбанисте
3. Одлука о приступању изради плана
4. Образложење Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове
5. Извештај о јавном увиду
6. Извештај о извршеној стручној контроли план
7. Решење о неприступању Стратешкој процени утицаја
на животну средину
8. Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради
плана
9. Извод из Генералног плана Београда 2021 (текстуални
и графички прилог)
10. Идејно решење уређења Трга Славија и подземних
пешачких пролаза,
11. Саобраћајне анализе Унапређење концепта саобраћаја у зони Бирчанинове,
12. Књегиње Зорке, Његошеве и Краља Милутина
(Traffic designe д.о.о.).
13. Подаци о постојећој планској документацији (стечене обавезе)
14. Геолошко-геотехничка документација
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Д 1. Топографски план са границом плана
(или катастарско-топографски план)
Д 2.1 Катастарски план са радног оригинала
са границом плана

Р 1:500
Р 1:500
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Д 2.2. Катастарски план са радног оригинала
са границом плана
Д 3.1. Катастар водова и подземних инсталација са радног оригинала са границом плана
Д 3.2. Катастар водова и подземних инсталација са радног оригинала са границом плана

Р 1:500
Р 1:500
Р 1:500

Овај план детаљне регулације ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-427/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу члана члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и
23/13) и чл. 18. и 21. Одлуке о градском правобранилаштву
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 78/14
и 2/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ
ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА БЕОГРАДА
1. Утврђује се престанак функције заменика градског
правобраниоца Града Београда, Горана Кресовића, због
поднете оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-454/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу члана 31. став 1. тачка 19. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на уношење имена „BELGRADE”
у пословно име предузетника у оснивању – JACQUELINE
SUZANNE ROEKENS PR AUTHENTIC BELGRADE CENTRE
HOSTEL BEOGRAD.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
3. О спровођењу овог решења стараће се Секретаријат за
привреду.
Скупштина Града Београда
Број 3-413/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12,
116/13 – аутентично тумачење, 44/14 – др. закон), и члана
31. тачка 9. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД”
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће
„Београд”, коју је донео Надзорни одбор предузећа под
бројем 5331, на седници одржаној 22. априла 2015. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 110-466/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу члана 31. Статута Града Београда
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и
члана 18. Одлуке о градском правобранилаштву Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 78/14 и 2/15),
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА БЕОГРАДА
1. Именује се за заменика градског правобраниоца града
Београда, на пет година, Татјана Грујић, дипл. правник.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда“.
Скупштина Града Београда
Број 112-455/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

На основу члана 18. став 1. тачка 8. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 –
др. пропис и 44/14 – др. закон), члана 19. став 1. тачка 8. и
члана 21. Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”
(„Службени лист Града Београда”, бр. 10/13 и 54/13) и члана 33. став 1. тачка 8. Статута Јавног комуналног предузећа
Градско саобраћајно предузеће „Београд” („Службени лист
Града Београда”, бр. 25/13, 8/14 и 98/14), Надзорни одбор на
48. седници одржаној дана 16. априла 2015. године донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД”
Члан 1.
У Статуту Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд” бр. 3644 од 29. марта 2013.
године, на који је сагласност дала Скупштина Града Београда Решењем број 110-329/13-С од 30. маја 2013. године, Решењем Привременог органа Града Београда број
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110-580/14-С-20 од 6. фебруара 2014. године и Решењем
Скупштине Града Београда број 110-1390/14-С од 30. децембра 2014. године, члан 35. мења се и гласи:
„Извршни одбор чине извршни директори.
ГСП има пет извршних директора.
Извршни директори предлажу програме рада и развоја
за области за које су надлежни, старају се и одговорни су за
њихову реализацију.
Послови и надлежност извршних директора утврђују се
законом, овим статутом, другим општим актима ГСП и уговором о раду.
Извршни директори одговорни су за законито поступање у оквиру својих надлежности.
Извршни директори се у вођењу послова ГСП морају
придржавати ограничења која су одређена законом, овим
статутом, другим општим актима ГСП и одлукама Надзорног одбора.
Извршни директори не могу имати заменике.”
Члан 2.
По добијању сагласности од стране оснивача, ова одлука
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Надзорни одбор ЈКП ГСП „Београд”
Број 5331, 22. априла 2015. године
Председник
Доц. др Славен Тица, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури
(„Службени гласник РС”, број 72/09) и члана 31. тачка 9.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ СТАТУТА ЦЕНТРА ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку (зав. број 151/1 од 15. априла
2015. године) о изменама и допуни Статута Центра за ликовно
образовање, коју је усвојио Управни одбор Центра за ликовно
образовање на седници одржаној 15. априла 2015. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда“.
Скупштина Града Београда
Број 110-460/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури
(„Службени гласник РС”, број 72/09) и члана 31. тачка 9.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ СТАТУТА ДЕЧЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАД
1. Даје се сагласност на Одлуку (зав. број 279-2 од 6.
априла 2015. године) о изменама и допуни Статута Дечјег
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културног центра Београд, коју је усвојио Управни одбор
Дечјег културног центра Београд, на седници одржаној 6.
априла 2015. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 110-461/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури
(„Службени гласник РС”, број 72/09) и члана 31. тачка 9.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ СТАТУТА ПЕДАГОШКОГ МУЗЕЈА
1. Даје се сагласност на Одлуку (зав. број 03 бр. 261/1 од
27. априла 2015. године) о изменама и допуни Статута Педагошког музеја, коју је усвојио Управни одбор Педагошког
музеја, на седници одржаној 27. априла 2015. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 110-462/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”, БЕОГРАД
1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић”, Београд, Умка, ул. Милије Станојловића број 10, представници запослених, на
лични захтев,
– Јелена Милановић,
– Ненад Медевски,
– Душан Тасић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-377/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

9. јун 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ”, НОВИ БЕОГРАД
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Душко Радовић“, Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића број 112, представник јединице локалне самоуправе, Сопхие Кекић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-379/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Број 30 – 37

кића број 41, представник јединице локалне самоуправе,
Горан Дробњак.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-384/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ”, БЕОГРАД

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Драгојло Дудић”, Београд, ул. Булевар краља
Александра број 525, представник јединице локалне самоуправе, Сава Јерковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

РЕШЕЊЕ

Скупштина Града Београда
Број 118-386/15-С, 8. јуна 2015. године

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”, ГРОЦКА
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Свети Сава”, Гроцка, Врчин, ул. 29. новембра
број 15, представник запослених, Биљана Алавања.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-382/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИОДРАГ МАТИЋ”, БЕОГРАД

РЕШЕЊЕ

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Миодраг Матић”, Београд, ул. Браће Јерковића број 5, представник родитеља, Милена Зекић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”, БЕОГРАД

Скупштина Града Београда
Број 118-389/15-С, 8. јуна 2015. године

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Вељко Дугошевић”, Београд, Милана Ра-

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Број 30 – 38

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

9. јун 2015.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-395/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КРАЉ ПЕТАР ПРВИ”, БЕОГРАД
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Краљ Петар Први”, Београд, ул. Краља Петра
број 7, представник родитеља, Татјана Вуксановић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-391/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић”, Београд, Сурчин, ул. Братства
и јединства број 1, представник јединице локалне самоуправе, Вања Николић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-393/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”, БЕОГРАД
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Никола Тесла“, Београд, ул. Миливоја Петровића број 6, представник запослених, Александра Поповић.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 35-15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ДАВОРИН ЈЕНКО”, БЕОГРАД
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Музичке школе „Даворин Јенко”, Београд, ул. Мишка Крањца
број 7, представник запослених, на лични захтев, Аница
Бајагић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-398/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11 и 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГРАЂЕВИНСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
1. Разрешају се дужности члана Школског одбора Грађевинске техничке школе, Београд, ул. Хајдук Станкова број
12, представници родитеља,
– Милан Коцић,
– Наталија Максимовић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-400/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

9. јун 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11 и 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О

Број 30 – 39

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-406/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СПОРТСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора
Спортске гимназије, Београд, ул. Петра Чајковског број 2а,
представник јединице локалне самоуправе, Крсто Медојевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-402/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
1. Разрешавју се дужности члана Школског одбора Железничке техничке школе Београд, ул. Здравка Челара број
14, представници родитеља,
– Миодраг Димитријевић,
– Дејан Поповић,
– Слађана Павловић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-404/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „РАДЕ КОНЧАР”, БЕОГРАД
1. Разрешају се дужности члана Школског одбора Електротехничке школе „Раде Кончар”, Београд, ул. Браће Грим број 32,
– Радоје Милојевић,
– Владимир Гарић,
– Снежана Вукчевић.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”, БЕОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Основне
школе „Доситеј Обрадовић”, Београд, Умка, ул. Милије Станојловића број 10, представници запослених,
– Мирјана Тадић, педагог,
– Снежана Јањић, наставник разредне наставе,
– Спасан Црепуља, наставник техничког образовања.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-378/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ”, НОВИ БЕОГРАД
1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе „Душко Радовић“, Нови Београд, Умка, Булевар Зорана
Ђинђића број 112, представник јединице локалне самоуправе, Бранкица Крстић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-380/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Број 30 – 40

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН РИСТИЋ”, БЕОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе
„Јован Ристић”, Борча, Београд, ул. Беле Бартока број 48а, на
време од четири године, почев од 14. јуна 2015. године, и то:
– Милка Ђоковић, наставник разредне наставе,
– Милена Танчић, професор историје,
– Весна Глигоревић, професор немачког језика,
– Бранко Џелајлија,
– Сузана Мишчевић,
– Бобан Ристић,
– Немања Антовић,
– Марија Зајић,
– Ненад Савовић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-381/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”, ГРОЦКА
1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Свети Сава”, Гроцка, Врчин, ул. 29. новембра број 15, представник запослених, Гордана Апостоловић, наставник разредне наставе.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-383/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”, БЕОГРАД
1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Вељко Дугошевић”, Београд, Милана Ракића број 41, представник јединице локалне самоуправе, Биљана Ристић.

9. јун 2015.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-385/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ”, БЕОГРАД
1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе „Драгојло Дудић”, Београд, ул. Булевар краља Александра број 525, представник јединице локалне самоуправе,
Војислав Анђелковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-387/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОРИСЛАВ ПЕКИЋ”, НОВИ БЕОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Основне
школе „Борислав Пекић”, Нови Београд, ул. Данила Лекића
Шпанца број 27, на време од четири године, и то:
– Данило Милинковић, наставник разредне наставе,
– Весна Петричевић Дракулић, професор разредне
наставе,
– Биљана Мајкић, професор разредне наставе,
– Милица Станковић Костић,
– Срђан Пејовић,
– Татјана Стојиљковић,
– Владимир Племић,
– Марија Јелић,
– Жељко Миликић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-388/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

9. јун 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИОДРАГ МАТИЋ”, БЕОГРАД
1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе „Миодраг Матић”, Београд, ул. Браће Јерковића број 5,
представник родитеља, Митар Стајић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-390/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КРАЉ ПЕТАР ПРВИ”, БЕОГРАД
1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Краљ Петар Први“, Београд, ул. Краља Петра број 7, представник родитеља, Татјана Николић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-392/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД
1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Вук Караџић“, Београд, Сурчин, ул. Братства и јединства
број 1, представник јединице локалне самоуправе, Данијела
Живковић.

Број 30 – 41

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда.
Скупштина Града Београда
Број 112-394/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”, БЕОГРАД
1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе „Никола Тесла”, Београд, ул. Миливоја Петровића број 6,
представник запослених, Вирђил Пекурар.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-396/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”, БЕОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Ћирило и Методије”, Београд, ул. Учитељска број 58, на
време од четири године, почев од 14. јуна 2015. године, и то:
– Анка Станковић, професор географије,
– Светлана Мичевски, професор разредне наставе,
– Радмила Кастратовић, педагог,
– Марија Дамјановић,
– Бранко Бјелановић,
– Драган Миливојевић,
– Владета Синђелић,
– Никола Ђомлија,
– Душан Спасић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-397/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Број 30 – 42

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 35-15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ДАВОРИН ЈЕНКО”, БЕОГРАД
1. Именује се за члана Школског одбора Музичке школе
„Даворин Јенко”, Београд, ул. Мишка Крањца број 7, представник запослених, Ана Јанковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-399/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11 и 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГРАЂЕВИНСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Грађевинске
техничке школе, Београд, ул. Хајдук Станкова број 12, представници родитеља,
– Дијана Андријић,
– Каролина Шојић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-401/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11 и 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СПОРТСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Спортске гимназије, Београд, ул. Петра Чајковског број 2а, представник
јединице локалне самоуправе, Милош Мацура.

9. јун 2015.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-403/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Железничке
техничке школе, Београд, ул. Здравка Челара број 14, представници родитеља,
– Драган Младеновић,
– Татјана Брађан Даниловић,
– Ивица Бранковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-405/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „РАДЕ КОНЧАР”, БЕОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Електротехничке школе „Раде Кончар”, Београд, ул. Браће Грим број 32,
– Бојан Хаџић, запослен у „Porsche SCG”, Београд,
– Милош Хаџић, запослен у „Електродистрибуцији”, Београд,
– Иван Красњук, запослен у Радио-Београду, Београд.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-407/15-С, 8. јуна 2015. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”, ЗЕМУН

Број 30 – 43

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна
2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СЕДМЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Правно-биротехничке школе „Димитрије Давидовић”, Земун, ул. Тошин бунар број 17, на време од четири године, почев од 14.
јуна 2015. године, и то:
– Снежана Ћулафић, наставник психологије,
– Бобана Додић, професор српског језика и књижевности,
– Ивана Спасојевић, наставник историје,
– Снежана Марјановић Ковачевић,
– Сузана Вујичић,
– Јасмина Остојић,
– Звездан Бабовић,
– Небојша Симић,
– Предраг Јевремовић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-408/15-С, 8. јуна 2015. године

1. Именују се за чланове Школског одбора Седме београдске гимназије, Београд, ул. Шејкина број 21а, на време
од четири године, почев од 14. јуна 2015. године, и то:
– Дарко Кмезић, професор историје,
– Радомир Маринковић, професор веронауке,
– Марина Петровић, професор историје,
– Гордана Лазић,
– Радмила Цицварић,
– Снежана Станојев,
– Милица Вукадиновић,
– Драгана Марковић,
– Наташа Новитовић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда
Број 112-409/15-С, 8. јуна 2015. године
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САДРЖАЈ
Страна
Одлука о измени Одлуке о изради Генералног
урбанистичког плана Београда – – – – – – – – – – –
Одлука о изради Измена и допуна Регионалног
просторног плана административног подручја Града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу ванградског топловода од ТЕ-ТО „Никола
Тесла” у Обреновцу до ТО „Нови Београд”, градске
општине Обреновац, Сурчин и Нови Београд – – – –
Одлука о изради плана детаљне регулације Блока 13, Градска општина Нови Београд – – – – – – –
Одлука о изради плана детаљне регулације дела
Блока 68, Градска општина Нови Београд – – – – –
Одлука о изради плана детаљне регулације за
блок између улица: Палмира Тољатија, Алексиначких рудара и Булевара Михајла Пупина, Градска
општина Нови Београд– – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Банатској
улици, Градска општина Земун – – – – – – – – – – –
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између: ауто-пута Београд – Нови Сад (М 22),
саобраћајнице Т6, Улице цара Душана и насеља Нова
Галеника, Градска општина Земун – – – – – – – – – –
Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Београдске, Крунске, Проте Матеје
и Његошеве, Градска општина Врачар – – – – – – –
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за део
блока Е 7 између Булевара краља Александра и улица: Петра Колендића, Дрежничке улице и планиране
пешачке стазе бр. 2, Градска општина Звездара – – –
Одлука о изради плана детаљне регулације за
комерцијалну зону у Бубањ потоку, између обилазнице и планиране железничке пруге, Градска
општина Вождовац – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изради плана детаљне регулације комерцијалне зоне између улице Владимира Томановића и ауто-пута, Градска општина Вождовац – – –
Одлука о изради плана детаљне регулације за блок
између улица: Прешернове, Љубе Недића, Криволачке
и границе УМП-а, Градска општина Вождовац – – – –
Одлука о изради плана детаљне регулације комерцијалне зоне између улица: Јабланичке, Виноградског венца и комплекса дечје установе, Градска општина Чукарица – – – – – – – – – – – – – – – –
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5

6
7

8
9

10

11
13
14

15

Страна
Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Водоводске, Бранка Цветковића,
Рајка Ружића, Провалијске и регулације Жарковачког потока, Градска општина Чукарица– – – – – – –
Одлука о изради плана детаљне регулације подручја уз Улицу ослободилаца Раковице од трамвајске окретнице до Улице патријарха Димитрија, Градска општина Раковица – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изради плана детаљне регулације за
изградњу продуктовода од комплекса предузећа
„ВМЛ” до пристана на левој обали реке Саве, Градска општина Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о подизању споменика Гаврилу Принципу – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о подизању споменика Николи Тесли – –
Одлука о подизању бисте Борислава Пекића – –
Одлука о подизању скулптуре „Пријатељство” – –
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Хиподром Београд” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
План детаљне регулације Трга Славија, градске
општине Врачар и Савски венац – – – – – – – – – –
Решење о престанку функције заменика градског правобраниоца Града Београда – – – – – – – –
Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на уношење имена
„Belgrade” у пословно име предузетника у оснивању –
Jacqueline Suzanne Roekens PR authentic Belgrade centre
hostel Beograd – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа Градско
саобраћајно предузеће „Београд” са Одлуком – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Центра за ликовно образовање – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Дечјег културног центра
Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Педагошког музеја– – – – –
Решења о разрешењу и именовању чланова
школских одбора у појединим основним и средњим
школама на територији Града Београда – – – – – – –
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

