
Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу члана 35. став 7. и члана 215. 
став 6. Закона о планирању и изградњи („Службени гла-
сник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 
и 6/10), донела је

ПЛА Н ДЕТА ЉНЕ РЕГУЛА ЦИЈЕ 
ЗА НАСЕЉЕ МАЛИ МОКРИ ЛУГ – ОПШТИНА ЗВЕЗ-

ДАРА (ФАЗА I)

А. УВОД

А.1. Повод и циљ израде плана
Повод за израду плана је иницијатива Дирекци-

је за грађевинско земљиште и изградњу Београда број 
1421/96000-VI-1 од 7. маја 2004. године упућена Секретари-
јату за урбанизам и грађевинске послове за израду урбанис-
тичког плана за насеље Мали Мокри Луг, општина Звездара.

У складу са Законом о планирању и изградњи („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 81/09) и Правилником о садржи-
ни, начину израде, начину вршења стручне контроле урба-
нистичког плана, као и условима и начину стављања плана 
на јавни увид „Службени гласник РС”, број 12/04) Урбанис-
тички завод Београда урадио је Програм за израду плана за 
насеље Мали Мокри Луг – општина Звездара („Службени 
лист града Београда”, бр. 11/05) који је саставни део доку-
ментације овог плана.

Циљ израде плана је стварање планске могућности за 
разграничење јавног од осталог грађевинског земљишта, 
изградњу стамбених и пословних садржаја, дефинисање са-
обраћајне и инфраструктурне мреже и објеката, у складу са 
Генералним планом Београда 2021. („Службени лист града 
Београда”, бр. 27/03, 25/05, 63/09).

План је рађен делимично као санациони план у погледу 
планирања и изградње саобраћајница и инфраструктуре.

А.2. Обухват плана
План обухвата простор између улица: Михајла Тодоро-

вића, Устаничке, Кружног пута, Живка Давидовића, Прво-
мајске, Булевара краља Александра, Бајдине, Зеленог брда, 
Игманске, Миријевске, Јабланичке, Булевара краља Алек-
сандра, Партизанске, комплекса Гробља и Ауто-пута Бео-
град–Ниш.

Површина територије у границама плана је око 198,76 ha. 
Граница плана уцртана је у свим графичким прилозима 

овога плана у размери 1:1.000. 

Предметно подручје обухватају следеће катастарске пар-
целе катастра земљишта:

КО Миријево
Делови парцела:
3409/1; 3409/2; 3409/3; 3409/4; 3405/6; 3410/2; 3410/4; 

3410/1.
Целе парцеле: 
3409/5; 3409/7; 3410/3; 3409/6; 
КО Звездара
Делови парцела:
15882/1; 15882/2; 5106/4; 5106/1; 5103/33; 5103/34; 

5103/50; 5103/35; 5105/1; 5105/3; 13489/1; 13489/8; 15887/3; 
13504/2; 13528; 13529; 13530; 15886; 15887/1; 7799/1; 7799/3; 
13504/1; 5108; 5107/2; 5107/3; 5099/2; 13540/6; 15880/15; 
15877/2; 15885; 13537; 13527; 13526/1; 13525/1; 13540/1; 
13543; 13504/5;

Целе парцеле:
5105/4; 5103/64; 5103/65; 5103/66; 5103/67; 5103/63; 

5103/62; 5103/9; 5103/61; 5103/7; 5103/59; 5103/57; 5103/5; 
5103/4; 5103/55; 7799/2; 5103/1; 5103/52; 5102/2; 5101/4; 
5101/3; 5100/2; 13489/12; 11489/13; 13489/7; 13489/15; 
13489/14; 13489/2; 13489/10; 13504/4; 13504/3; 13540/2; 
13540/3; 13540/4; 13540/5; 13540/7; 5105/2; 5104/2; 
5103/33;13539; 15878/1; 15882/4;

КО Велики Мокри Луг
Делови парцела:
479/1; 479/2; 478; 477; 471/1; 470/1; 406; 405/1; 404/2; 

400/1; 400/2; 399/1; 399/2; 399/3; 399/4; 398/1; 398/2; 398/3; 
397; 396; 395/1; 365/7; 355/11; 3/1; 3/2; 3/3; 3/4; 3/5; 43/1; 
43/2; 43/3; 43/5; 43/6; 44/1; 45/1; 45/2; 352/1; 43/4; 44/2; 45/1; 
46/1; 46/2; 365/2; 47/3; 349/1; 349/2; 349/12; 349/7; 28/4; 948/1; 
348/6; 347/3; 347/2; 346/2; 419/1; 419/2; 419/3; 419/4; 420; 422; 
423/1; 423/2; 425/1; 425/2; 459;

Целе парцеле:
355/1; 355/2; 355/3; 355/4; 355/5; 412/1; 412/2; 412/3; 411; 

410; 413; 357; 358; 359; 361; 362; 363; 356/1; 356/2; 365/8; 365/9; 
364/1; 364/2; 366/1; 368/1; 369/3; 369/4; 403; 404/1; 407; 402/1; 
402/2; 401/1; 401/2; 470/2; 470/3; 470/10; 470/9; 470/8; 470/7; 
470/6; 470/5; 470/4; 469/1; 469/2; 467/1; 467/2; 467/3; 468; 458; 
460; 461; 462; 463; 464; 465; 4/1; 4/2; 365/10; 405/2; 466; 470/1;

КО Мали Мокри Луг
Делови парцела:
1713/2; 1/5; 1/3; 1/4; 2/1; 2/2; 3/6; 3/7; 1787/25; 336/1; 

336/2; 337/1; 351/2; 359/2; 360/2; 361/2; 362/2; 366/1; 367/3; 
367/4; 367/5; 393/2; 1277/1; 1277/2; 1283/1; 1282/1; 1281; 1287; 
1790/5; 1312/5; 1312/1; 1313; 1312/6; 1320/2; 1854/2; 1319/10; 
1319/9; 1837/1; 1702/3; 1832/1; 1809/2; 1156/2; 631; 541/1; 
1801/1; 198/1; 198/2; 195; 196; 197; 194/2; 194/1; 194/4; 211/8; 
212/12; 185/7; 1800/9; 1800/8; 1800/7; 1800/6; 185/17; 152/7; 
151/2; 151/9; 151/8; 151/2; 151/5; 151/1; 148/11; 148/10; 148/9; 
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148/8; 148/7; 148/6; 151/3; 147/1; 1862/1; 156/2; 163/7; 1856/33; 
1856/26; 71/2; 71/24; 24/2; 24/6; 23 1786/2; 1799/9; 1800/1; 
1800/10; 539/5; 540/2; 540/3; 1245/6; 1242/6; 1242/1; 1238/15; 
1238/17; 539/7; 1837/8; 1837/7; 1483/5; 1483/8; 1483/9; 1483/3; 
1506/1; 1508/1; 1508/2; 1506/2; 1511/1; 1511/2; 1509; 1702/1; 
543/2; 1786/49; 1840/19; 1236/1; 1236/2; 1236/9; 1236/10; 
1241/5; 1241/1; 1243/1; 1243/5; 1244/1; 1245/1; 1246; 1249/2; 
1247/1; 1230/1; 1839/3; 1839/4; 543/5; 543/6; 543/7; 543/8; 
1786/45; 1786/1; 1786/28; 150/1; 150/2; 150/3; 1845/1; 1444/1; 
1703/1;

Целе парцеле:
540/6; 540/1; 1/8; 1/9; 1/10; 1/1; 2/5; 2/6; 1/2; 2/4; 3/2; 3/1; 

3/4; 3/5; 1787/1; 334/1; 334/2; 334/3; 334/4; 334/5; 334/6; 334/7; 
334/8; 334/9; 334/10; 334/11; 334/12; 334/13; 334/14; 335/1; 
335/2; 336/7; 336/8; 341/1; 341/2; 340; 339/1; 339/2; 339/3; 338; 
337/2; 351/1; 350/1; 350/2; 363; 364; 365; 359/1; 360/1; 361/1; 
362/1; 366/3; 367/1; 367/2; 367/10; 367/11; 367/12; 1788; 382/1; 
382/2; 383/1; 383/2; 384; 385; 381/1; 381/2; 381/3; 381/4; 349; 
1787/2; 348/1; 348/2; 346; 347/1; 347/2; 1787/1; 345/1; 345/2; 
379; 378; 377; 376; 373/1; 373/2; 373/3; 373/4; 373/5; 374/1; 
374/2; 375; 387/1; 387/2; 387/3; 387/4; 386/2; 388; 389; 390; 391; 
392/1; 392/2; 392/3; 392/4; 393/1; 1284/2; 1284/1; 1283/3; 394/1; 
394/2; 395; 396/1; 396/2; 398/3; 397/1; 397/2; 397/3; 397/4; 
1787/5; 398/4; 398/2; 398/1; 398/5; 399/4; 399/1; 399/2; 399/3; 
400/4; 400/3; 400/1; 400/2; 401/3; 401/1; 401/2; 402/3; 402/3; 
402/1; 402/2; 403/1; 403/3; 403/5; 403/6; 403/7; 403/4; 403/2; 
403/8; 403/9; 404/1; 404/2; 405; 1285; 1283; 1286; 1282/2; 1853; 
1310; 1311; 1312/2; 1320/1; 1319/2; 1312/3; 1312/4; 1321/1; 
1321/2; 1322; 1323; 1324/1; 1324/2; 1325; 1326; 1327; 1328; 
1329/1; 1329/2; 1329/3; 1330/1; 1330/2; 1330/3; 1331/1; 1331/2; 
1332/1; 1332/2; 1333/1; 1333/2; 1334/1; 1334/2; 1334/3; 1334/4; 
1335/1; 1335/2; 1335/3; 1790/2; 1790/7; 1790/1; 1787/8; 1787/7; 
1787/6; 1289/2; 1288/2; 1790/3; 1288/5; 1288/3; 1288/4; 1288/6; 
1288/7; 1288/8; 1288/1; 1787/13; 1787/5; 1787/4; 1293/3; 
1293/10; 1293/2; 1293/7; 1293/9; 1293/8; 1293/5; 1293/1; 1293/6; 
1295/22; 1295/6; 1295/7; 1295/8; 1295/10; 1295/2; 1295/11; 
1849/4; 1849/5; 1849/6; 1849/7; 1849/8; 1849/1; 1850/3; 1850/2; 
1850/1; 1350/6; 1350/9; 1295/12; 1295/13; 1295/14; 1295/15; 
1295/19; 1295/6; 1295/1; 1295/18; 1295/21; 1296/1; 1296/8; 
1296/6; 1295/5; 1295/20; 1295/3; 1295/4; 1296/5; 1296/8; 1296/9; 
1295/17; 1296/4; 1296/3; 1296/2; 1298/1; 1298/2; 1298/3; 1297/1; 
1297/2; 1300/1; 1300/2; 1301/1; 1301/2; 1302; 1303; 1304/1; 
1304/2; 1305/2; 1305/1; 1305/3; 1306/1; 1306/2; 1306/3; 1307; 
1308/1; 1308/2; 1309; 1289/1; 1289/3; 1289/4; 1290/1; 1291/1; 
1291/3; 1291/2; 1291/4; 1291/5; 1290/2; 1290/3; 1292/1; 1292/2; 
1292/3; 1292/4; 1293/1; 1849/9; 1350/5; 1787/17; 1787/18; 
1787/19; 1787/20; 1787/16; 1787/21; 1351/11; 1351/3; 1351/10; 
1351/5; 1351/1; 1351/7; 1351/6; 1351/4; 1351/12; 1351/2; 1351/8; 
1351/9; 1351/13; 1351/14; 1350/1; 1350/2; 1350/3; 1350/4; 
1350/6; 1349/3; 1349/7; 1349/6; 1349/8; 1349/3; 1349/1; 1349/10; 
349/12; 1349/9; 1349/11; 1789/33; 1789/32; 1789/30; 1347/2; 
1347/5; 1347/4; 1347/9; 1347/6; 1347/1; 1347/10; 1347/7; 1347/3; 
1793/42; 1346/4; 1346/5; 1346/2; 1346/1; 1346/7; 1346/8; 1346/3; 
1348/11; 1348/14; 1348/6; 1348/5; 1348/3; 1348/1; 1348/2; 
1348/10; 1348/8; 1346/9; 1348/7; 1348/4; 1338/1; 1338/3; 1339/1; 
1339/3; 1343/1; 1343/2; 1343/4; 1343/6; 1344/1; 1344/18; 
1344/17; 1344/16; 1344/8; 1443/4; 1343/3; 1343/7; 1340/1; 
1340/2; 1340/3; 1340/4; 1341/1; 1341/2; 1341/3; 1342/1; 1342/2; 
1342/3; 1339/2; 1338/2; 1339/4; 1338/9; 1337/2; 1336; 1337/1; 
1344/15; 1344/14; 1345/7; 1793/43; 1359/2; 1359/3; 1359/1; 
1344/2; 1344/4; 1345/2; 1345/6; 1360/1; 1344/8; 1344/10; 1344/7; 
1344/5; 1345/3; 1345/6; 1350/2; 1351/2; 1344/11; 1344/13; 
1344/12; 1344/8; 1344/6; 1345/4; 1345/1; 1361/1; 1358/5; 1846/2; 
1793/26; 1363/3; 1363/1; 1358/7; 1358/8; 1358/16; 1358/3; 
1358/4; 1358/6; 1358/15; 1364/1; 1367/2; 1364/2; 1364/7; 1846/5; 
1372/4; 1846/6; 1846/7; 1846/8; 1367/1; 1366/6; 1366/3; 1366/6; 

1366/7; 1368/3; 1372/5; 1372/1; 1372/3; 1372/4; 1372/7; 1372/2; 
1372/9; 1371/10; 1371/13; 1381/3; 1371/11; 1371/12; 1371/4; 
1382/2; 1381/5; 1382/3; 1388/3; 1382/4; 1384/2; 1384/6; 1381/3; 
1384/4; 1384/5; 1382/5; 1388/4; 1388/1; 1388/2; 1388/12; 1388/5; 
1387/20; 1387/27; 1387/28; 1387/33; 1388/7; 1387/29; 1387/34; 
1387/30; 1387/31; 1387/32; 1387/35; 1387/36; 1387/37; 1387/38; 
1387/7; 1387/17; 1387/39; 1387/16; 1387/8; 1845/4; 1845/5; 
1387/7; 1387/40; 1845/6; 1845/5; 1845/3; 1442/1; 1442/4; 1443/3; 
1443/4; 1443/2; 1443/7; 1440/3; 1440/1; 1440/2; 1440/5; 1441/4; 
1441/3; 1438/2; 1438/1; 1845/7; 1845/4; 1845/3; 1436/3; 1436/4; 
1436/2; 1436/1; 1436/6; 1436/5; 1437/2; 1437/9; 1437/5; 1437/4; 
1435/10; 1435/11; 1434/5; 1434/4; 1434/12; 1434/18; 1430/7; 
1430/1; 1430/11; 1430/17; 1430/3; 1430/18; 1430/10; 1430/2; 
1430/5; 1430/4; 1430/15; 1430/16; 1430/14; 1843/6; 1843/5; 
1843/4; 1843/7; 1843/8; 1843/9; 1431/5; 1431/4; 1431/3; 1431/2; 
1431/1; 1843/10; 1842/15; 1842/10; 1841/1; 1425/2; 1425/3; 
1425/1; 1425/5; 1426/11; 1842/4; 1842/5; 1842/9; 1842/6; 
1842/17; 1842/18; 1423/10; 1426/1; 1426/8; 1426/9; 1426/12; 
1426/5; 1426/4; 1426/3; 1426/2; 1430/6; 1430/13; 1430/7; 1428/8; 
1428/5; 1428/2; 1428/1; 1428/6; 1424/3; 1424/2; 1424/1; 1428/4; 
1841/10; 1841/11; 1841/9; 1841/17; 1456/2; 1456/3; 1456/4; 
1456/12; 1841/20; 1841/14; 1457/4; 1457/1; 1456/6; 1456/14; 
1456/1; 1456/7; 1456/11; 1456/12; 1457/5; 1457/11; 1841/15; 
1841/14; 1457/5; 1457/11; 1457/13; 1457/2; 1457/14; 1457/5; 
1458/3; 1458/8; 1458/13; 1458/7; 1458/16; 1458/5; 1458/1; 
1458/10; 1458/12; 1458/11; 1458/14; 1457/6; 1457/17; 1457/6; 
1457/9; 1457/3; 1457/10; 1456/8; 1456/9; 1456/10; 1456/13; 
1840/14; 1840/17; 1840/15; 1459/3; 1459/1; 1459/2; 1456/6; 
1459/5; 1160/4; 1160/5; 1160/11; 1160/30; 1160/10; 1160/9; 
1160/2; 1160/7; 1160/6; 1160/1; 1837/6; 1837/5; 1837/4; 1837/3; 
1837/2; 1458/15; 1456/16; 1458/17; 1458/2; 1458/19; 1458/4; 
1458/6; 1461/3; 1461/7; 1461/8; 1461/6; 1461/2; 1461/4; 1458/20; 
1462/1; 1462/1; 1463/2; 1433/2; 1433/3; 1465/1; 1464/1; 1464/2; 
1465/2; 1466/1; 1466/2; 1466/3; 1467/1; 1467/2; 1468; 1471; 
1469/1; 1469/2; 1469/3; 1470/1; 1470/2; 1472; 1473; 1475/1; 
1475/2; 1474/1; 1474/2; 1476; 1477/1; 1477/2; 1778; 1479; 1480; 
1481; 1482; 1458/2; 1455/1; 1456/7; 1455/5; 1453/4; 1453/3; 
1454/3; 1454/2; 1454/1; 1454/4; 1462/2; 1453/1; 1453/2; 1453/8; 
1842/1; 1842/3; 1842/2; 1453/9; 1452; 1451; 1450; 1449/1; 1449/2; 
1431/6; 1431/7; 1432/2; 1432/3; 1432/4; 1432/1; 1433/1; 1433/2; 
1446; 1447/1; 1447/2; 1448/1; 1448/2; 1448/3; 1843/1; 1843/2; 
1843/3; 1430/20; 1430/21; 1441/1; 1441/5; 1438/1; 1438/3; 
1437/4; 1437/6; 1434/1; 1434/2; 1434/3; 1437/1; 1438/4; 1437/1; 
1445/1; 1445/2; 1840/16; 1264/1; 1264/2; 1844/18; 1840/14; 
1266/4; 1266/3; 1266/5; 1266/2; 1266/1; 1841/22; 1841/18; 
1840/2; 1265/1; 1265/2; 1266/2; 1266/4; 1267/4; 1267/5; 1267/2; 
1267/8; 1268/1; 1268/2; 1269/1; 1269/2; 1269/4; 1270/10; 1270/8; 
1278/7; 1270/9; 1270/1; 1270/12; 1270/13; 1841/9; 1841/23; 
1841/24; 1841/1; 1844/2; 1841/2; 1270/11; 1270/3; 1270/20; 
1270/21; 1270/14; 1270/15; 1270/16; 1270/4; 1270/3; 1270/6; 
1270/2; 1270/17; 1270/19; 1840/1; 1840/9; 1840/10; 1840/9; 
1840/7; 1840/6; 1840/5; 1840/4; 1840/3; 1271/1; 1271/5; 1271/4; 
1271/8; 1271/7; 1271/15; 1271/9; 1271/10; 1271/13; 1271/3; 
1271/2; 1271/14; 1271/6; 1271/11; 1271/12; 1272/4; 1272/7; 
1272/8; 1272/1; 1272/14; 1272/15; 1272/16; 1272/6; 1272/5; 
1272/12; 1272/17; 1274/1; 1274/2; 1274/3; 1274/4; 1274/5; 
1272/13; 1273/1; 1272/5; 1272/3; 1272/8; 1272/9; 1272/2; 1276/4; 
1273/6; 1276/3; 1276/4; 1276/13; 1276/9; 1276/5; 1276/8; 1276/2; 
1276/7; 1276/12; 1276/8; 1276/10; 1276/14; 1276/12; 1352/4; 
1352/5; 1352/3; 1352/6; 1352/1; 1848/31; 1848/15; 1848/32; 
1848/33; 1848/29; 1848/23; 1352/7; 1353/6; 1353/2; 1353/3; 
1353/1; 1353/4; 1358/14; 1357/3; 1357/11; 1357/1; 1357/10; 
1357/4; 1357/15; 1357/2; 1357/13; 1357/12; 1358/19; 1358/4; 
1358/1; 1358/10; 1358/11; 1358/2; 1358/3; 1353/6; 1358/12; 
1358/17; 1358/8; 1358/9; 1358/7; 1358/15; 1358/13; 1357/5; 
1358/14; 1355/8; 1355/14; 1355/2; 1355/1; 1355/4; 1355/6; 
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1355/5; 1355/7; 1354/1; 1354/2; 1354/4; 1354/6; 1354/3; 1355/3; 
1348/28; 1348/27; 1348/26; 1348/25; 1348/24; 1348/1; 1356/4; 
1356/1; 1356/5; 1356/6; 1356/7; 1356/2; 1356/3; 1356/9; 1356/10; 
1356/11; 1356/12; 1374/1; 1374/2; 1374/3; 1374/4; 1374/6; 
1358/3; 1358/8; 1374/2; 1376/1; 1376/2; 137673; 1378/2; 1378/3; 
1378/1; 1373/1; 1373/3; 1373/4; 1473/5; 1379/1; 1379/3; 1379/2; 
1379/4; 1380/1; 1380/2; 1380/3; 1380/4; 1380/5; 1374/7; 1377/3; 
1377/1; 1377/2; 1377/6; 1377/7; 1377/5; 1846/10; 1846/11; 
1846/12; 1372/10; 1372/11; 1372/8; 1381/1; 1381/2; 1381/7; 
1371/8; 1381/9; 1381/10; 1847/1; 1847/4; 1847/5; 1846/13; 
1392/1; 1392/2; 1392/3; 1392/4; 1391/1; 1391/2; 1391/3; 1391/4; 
1391/5; 139/6; 1391/7; 1391/8; 1391/9; 1391/10; 1391/11; 
1391/12; 1391/13; 1391/14; 1393/1; 1393/2; 1393/3; 1393/4; 
1393/5; 1394/1; 1394/2; 1394/3; 1394/4; 1394/5; 1395/1; 1395/2; 
1395/3; 1395/4; 1395/5; 1395/6; 1395/7; 1396/1; 1396/2; 1396/3; 
1396/4; 1391/6; 1846/41; 1846/15; 1846/16; 1846/29; 1846/24; 
1846/25; 1846/1; 1390/1; 1390/2; 1390/3; 1390/4; 1390/5; 1390/6; 
1390/7; 1388/8; 1388/9; 1388/10; 1388/11; 1389/1; 1389/2; 
1389/3; 1389/4; 1389/5; 1389/6; 1401/1; 1401/2; 1401/3; 1402/1; 
1402/2; 1402/3; 1402/4; 1402/5; 1402/6; 1402/7; 1402/8; 1403/1; 
1403/2; 1403/3; 1403/4; 1403/5; 1403/6; 1403/7; 1403/8; 1403/9; 
1403/10; 1403/11; 1403/12; 1403/13; 1403/14; 1403/15; 1403/16; 
1403/17; 1403/18; 1403/19; 1403/20; 1403/21; 1403/22; 1403/23; 
1404/1; 1404/2; 1404/3; 1404/4; 1404/5; 1404/6; 1404/7; 1441/5; 
1441/6; 1441/21; 1387/6; 1387/22; 1387/23; 1387/24; 1387/25; 
1387/26; 1387/27; 1387/19; 1405/1; 1405/2; 1405/3; 1405/4; 
1405/5; 1406/1; 1406/2; 1406/3; 1407; 1408/1; 1408/2; 1409/1; 
1409/2; 1409/3; 1409/3; 1409/4; 1409/5; 1409/6; 1409/7; 1409/8; 
1409/9; 1409/10; 1410/1; 1410/2; 1410/3; 1410/4; 1410/5; 1410/6; 
1410/7; 1410/8; 1410/9; 1410/10; 1410/11; 1410/12; 1410/13; 
1410/14; 1410/15; 1410/16; 1410/17; 1411/1; 1411/2; 1411/3; 
1411/4; 1411/5; 1411/6; 1412/1; 1412/2; 1412/3; 1412/4; 1412/5; 
1412/6; 1412/7; 1412/8; 1412/9; 1412/10; 1412/11; 1412/12; 
1412/13; 1412/14; 1412/15; 1412/16; 1412/17; 1412/18; 1412/19; 
1412/20; 1412/21; 1397/1; 1397/2; 1397/3; 1397/4; 1397/5; 
1397/6; 1397/7; 1397/8; 1398/1; 1398/2; 1398/3; 1398/4; 1398/5; 
1398/6; 1398/7; 1399/1; 1399/2; 1399/3; 1399/4; 1399/4; 1399/5; 
1399/6; 1399/7; 1846/16; 1846/17; 1846/18; 1846/19; 1846/20; 
1846/21; 1846/22; 1846/23; 1413/1; 1413/2; 1413/3; 1413/4; 
1413/5; 1413/6; 1414/1; 1414/2; 1414/3; 1414/4; 1415/1; 1415/2; 
1415/3; 1415/4; 1415/5; 1415/6; 1416/1; 1416/2; 1416/3; 1416/4; 
1416/5; 1416/6; 1416/7; 1417/1; 1417/2; 1417/3; 1417/4; 1417/5; 
1417/6; 1417/8; 1417/9; 1417/10; 1417/11; 1417/12; 1417/13; 
1417/14; 1845/8; 1845/14; 1485/15; 1435/1; 1435/2; 1435/3; 
1435/4; 1435/5; 1435/6; 1435/7; 1435/8; 1436/2; 1845/4; 1419/1; 
1419/2; 1419/3; 1419/4; 1419/5; 1419/6; 1419/7; 1419/8; 1419/9; 
1419/10; 1419/11; 1419/12; 1419/13; 1419/14; 1419/15; 1419/16; 
1419/17; 1845/11; 1418/1; 1418/2; 1418/3; 1418/4; 1418/5; 
1418/6; 1418/7; 1418/8; 1418/9; 1418/10; 1418/11; 1418/12; 
1418/13; 1418/14; 1418/15; 1418/16; 1845/13; 1845/6; 1420/1; 
1420/2; 1420/3; 1420/4; 1420/5; 1420/6; 1420/7; 1420/8; 1420/9; 
1430/23; 1841/14; 1841/15; 1841/16; 1421/1; 1421/2; 1421/3; 
1421/4; 1421/5; 1421/6; 1421/7; 1421/8; 1421/9; 1421/10; 
1421/11; 1421/12; 1422/1; 1422/2; 1422/3; 1422/4; 1423/1; 
1423/2; 1423/3; 1423/4; 1423/5; 1423/6; 1430/8; 1430/9; 1430/22; 
1429/1; 1429/2; 1429/3; 1429/4; 1429/5; 1428/3; 1428/4; 1256/1; 
1256/2; 1256/3; 1256/4; 1256/5; 1256/6; 1256/7; 1256/8; 1256/9; 
1256/10; 1257/1; 1257/2; 1257/3; 1257/4; 1257/5; 1257/6; 1257/7; 
1257/8; 1257/9; 1257/10; 1257/11; 1257/12; 1257/13; 1257/14; 
1257/15; 1257/16; 1257/18; 1257/19; 1257/20; 1257/21; 1257/22; 
1257/23; 1257/14; 1255/1; 1255/2; 1255/3; 1255/4; 1255/6; 
1255/7; 1255/8; 1255/9; 1255/10; 1255/11; 1255/12; 1255/13; 
1254/1; 1254/2; 1253/1; 1253/2; 1253/3; 1253/4; 1253/5; 1253/6; 
1252/1; 1252/2; 1252/3; 1252/4; 1252/5; 1252/6; 1252/7; 1252/8; 
1252/9; 1252/10; 1252/11; 1252/13; 1252/14; 1252/15; 1252/16; 
1252/17; 1252/18; 1252/19; 1252/20; 1252/21; 1252/22; 1252/23; 

1252/24; 1252/25; 1252/27; 1252/28; 1252/29; 1252/30; 1252/31; 
1252/32; 1251/1; 1251/2; 1251/3; 1251/4; 1251/5; 1251/6; 1251/7; 
1251/8; 1260/1; 1260/2; 1260/3; 1260/4; 1260/5; 1260/6; 1260/7; 
1260/8; 1260/9; 1260/10; 1260/11; 1260/12; 1260/13; 1261/1; 
1261/2; 1261/3; 1261/4; 1261/5; 1261/6; 1261/7; 1261/8; 1261/9; 
1261/10; 1261/11; 1261/12; 1261/13; 1261/14; 1259/1; 1259/2; 
1259/3; 1259/4; 1259/5; 1259/6; 1259/7; 1259/8; 1259/9; 1259/10; 
1259/11; 1259/12; 1259/13; 1259/14; 1258/1; 1258/2; 1258/3; 
1258/4; 1258/5; 1258/6; 1258/7; 1258/8; 1258/9; 1258/10; 
1840/11; 1840/12; 1840/13; 1840/23; 1263/1; 1263/2; 1263/3; 
1263/4; 1263/5; 1263/6; 1263/7; 1263/8; 1263/9; 1263/10; 
1840/18; 1236/4; 1838/1; 1838/2; 1838/3; 1838/4; 1838/5; 1838/6; 
1838/7; 1838/8; 1838/9; 1838/10; 1838/11; 1838/12; 1838/13; 
1838/14; 1838/15; 1838/16; 1838/17; 1838/18; 1239/4; 1240/5; 
1241/1; 1241/2; 1241/4; 1242/1; 1242/5; 1242/6; 1243/6; 1244/5; 
1244/6; 1245/4; 1363/2; 136473; 1365/7; 1363/4; 1362/4; 1362/5; 
1362/1; 1362/6; 1362/2; 1362/3; 1365/3; 1365/6; 1365/4; 1365/5; 
1365/1; 1365/2; 1366/1; 1366/2; 1366/3; 1366/4; 1368/2; 1369/1; 
1369/2; 1369/3; 1370; 1372/3; 1371/1; 1371/2; 1371/3; 1371/4; 
1371/5; 1371/6; 1371/7; 1371/8; 1382/1; 1382/2; 1382/6; 1383/1; 
1383/2; 1384/1; 1384/6; 1386/1; 1386/2; 1385; 1387/1; 1387/2; 
1387/3; 1387/4; 1387/5; 1387/9; 1387/10; 1387/11; 1387/12; 
1387/13; 1387/14; 1387/15; 407/1; 407/2; 407/3; 407/4; 407/5; 
407/6; 407/7; 407/8; 407/9; 407/10; 407/11; 407/12; 407/13; 
407/14; 370/3; 409/4; 409/5; 409/6; 416/1; 416/2; 416/3; 416/4; 
416/5; 416/6; 416/7; 416/8; 416/9; 1794/1; 1794/2; 1794/3; 1794/4; 
1794/5; 1794/6; 1794/7; 1794/8; 1794/9; 1793/2; 414/4; 414/5; 
414/6; 414/7; 414/8; 414/9; 414/10; 417/1; 417/2; 417/3; 417/4; 
417/5; 417/6; 417/7; 417/8; 417/9; 1793/2; 1793/6; 1793/7; 1793/8; 
1793/9; 1793/10; 1793/11; 1793/12; 1793/13; 1793/14; 1793/15; 
1793/16; 1793/17; 1793/18; 1793/19; 1793/20; 1793/21; 418/1; 
418/2; 418/3; 418/4; 418/5; 418/6; 418/7; 418/8; 418/9; 418/10; 
418/11; 419/1; 419/2; 419/3; 419/4; 419/4; 419/5; 419/6; 419/7; 
419/8; 419/9; 419/10; 419/11; 419/12; 1793/13; 420/1; 420/2; 
420/3; 420/4; 420/5; 420/6; 420/7; 420/8; 420/9; 420/10; 420/11; 
420/12; 420/13; 420/14; 421/1; 421/2; 421/3; 421/4; 421/5; 421/6; 
421/7; 421/8; 422/1; 422/2; 422/3; 422/4; 422/5; 422/6; 422/7; 
422/8; 422/9; 422/10; 422/11; 422/12; 423/1; 423/2; 423/3; 423/4; 
423/5; 423/6; 423/7; 1786/34; 1786/35; 1786/36; 1786/37; 
1786/38; 17896/39; 1786/27; 1786/46; 492/1; 492/2; 492/3; 492/4; 
492/5; 492/6; 493/1; 493/2; 493/3; 493/4; 493/5; 494/1; 494/2; 
494/3; 494/4; 494/5; 494/6; 494/7; 494/8; 494/9; 494/10; 494/11; 
494/12; 494/13; 494/14; 494/15; 494/16; 495/1; 495/2; 495/3; 
495/4; 495/5; 495/6; 495/7; 495/8; 495/9; 495/10; 495/11; 495/12; 
495/13; 495/14; 495/15; 495/16; 495/17; 495/18; 495/19; 495/20; 
495/21; 495/22; 496/1; 496/2; 496/3; 496/4; 496/5; 496/6; 496/7; 
496/8; 497/1; 497/2; 497/3; 497/4; 497/5; 497/6; 497/7; 497/8; 
497/9; 497/10; 497/11; 497/12; 497/13; 497/14; 497/15; 497/16; 
1807/1; 1807/2; 1807/3; 1807/4; 1807/5; 485/1; 485/2; 485/3; 
485/4; 485/5; 485/6; 485/7; 485/8; 485/9; 485/10; 485/11; 485/12; 
485/13; 485/14; 484/1; 484/2; 484/3; 484/4; 484/5; 484/6; 484/7; 
486/1; 486/2; 486/3; 486/4; 486/5; 486/6; 487; 488/1; 488/2; 488/3; 
488/4; 488/5; 488/6; 488/7; 489/1; 489/2; 489/3; 489/4; 489/5; 
490/1; 490/2; 490/3; 490/4; 490/5; 490/6; 490/7; 490/8; 491/1; 
491/2; 1839/2; 498/1; 498/2; 498/3; 498/4; 498/5; 498/6; 498/7; 
498/8; 498/9; 498/10; 498/11; 498/12; 499/1; 499/2; 499/3; 499/4; 
499/5; 499/6; 499/7; 499/8; 499/9; 499/10; 499/11; 499/12; 499/13; 
500/1; 500/2; 500/3; 500/4; 500/5; 500/6; 500/7; 500/8; 500/9; 
500/10; 500/11; 501/1; 501/2; 501/3; 501/4; 501/5; 501/6; 501/7; 
501/8; 501/9; 501/10; 502/1; 502/2; 502/3; 502/4; 502/5; 502/6; 
502/7; 502/8; 502/9; 502/10; 502/11; 502/12; 502/13; 503/1; 
503/2; 503/3; 503/4; 503/5; 503/6; 503/7; 503/8; 503/9; 503/10; 
503/11; 503/12; 503/13; 503/14; 503/15; 503/16; 1805/1; 1805/2; 
1805/3; 504/1; 504/2; 504/3; 504/4; 504/5; 504/6; 504/7; 504/8; 
504/9; 504/10; 505/1; 505/2; 505/3; 505/4; 505/5; 505/6; 505/7; 
505/8; 505/9; 505/10; 505/11; 505/12; 505/13; 505/14; 506/1; 
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506/2; 506/3; 506/4; 506/5; 507/1; 507/2; 507/3; 507/4; 507/5; 
507/6; 257/1; 257/2; 257/3; 257/4; 257/5; 257/6; 257/7; 256/1; 
256/2; 256/3; 256/4; 256/5; 256/6; 256/7; 279/1; 279/2; 279/3; 
279/4; 279/5; 279/6; 279/7; 279/8; 279/9; 279/10; 279/12; 279/13; 
279/14; 439/1; 439/2; 439/3; 439/4; 439/5; 439/6; 439/7; 280/1; 
280/2; 281/1; 281/2; 281/3; 281/4; 281/5; 282/1; 282/2; 282/3; 
282/4; 282/5; 282/6; 282/7; 282/8; 282/9; 282/10; 282/11; 282/12; 
282/13; 282/14; 282/15; 282/16; 278/1; 278/2; 278/3; 278/4; 
278/5; 278/6; 278/7; 278/8; 278/9; 277/1; 277/2; 277/3; 277/4; 
277/5; 277/6; 258//1; 258/2; 258/3; 258/4; 258/5; 258/6; 258/7; 
258/8; 258/9; 258/10; 259/1; 259/2; 259/3; 259/4; 259/5; 260/1; 
260/2; 260/3; 260/4; 260/5; 260/6; 261/1; 261/2; 261/3; 261/4; 
261/5; 262/1; 262/2; 262/3; 262/4; 263/1; 263/2; 263/3; 263/4; 
263/5; 263/6; 263/7; 263/8; 264/1; 264/3; 264/4; 264/5; 264/6; 
264/7; 264/8; 264/9; 264/10; 264/11; 264/12; 264/13; 265; 268; 
267/1; 267/2; 267/3; 267/4; 267/5; 266/1; 266/2; 266/3; 266/4; 
269/1; 269/2; 269/3; 270/1; 270/2; 270/3; 270/4; 270/5; 270/6; 
275/1; 275/2; 275/3; 275/4; 275/5; 275/6; 275/7; 275/8; 275/9; 
275/10; 275/11; 275/12; 275/13; 275/14; 275/15; 275/16; 275/17; 
275/18; 275/19; 275/20; 275/21; 275/22; 275/23; 275/24; 275/25; 
275/26; 275/27; 275/28; 275/29; 275/30; 275/31; 274/1; 274/2; 
274/3; 274/4; 274/5; 274/6; 274/7; 274/8; 283/1; 283/2; 283/3; 
283/4; 283/5; 283/6; 283/7; 283/8; 283/9; 283/10; 283/11; 283/12; 
283/13; 283/14; 284/1; 284/2; 284/3; 284/4; 284/5; 284/6; 284/7; 
284/8; 284/9; 284/10; 284/11; 284/12; 284/13; 284/14; 284/15; 
284/16; 284/17; 284/18; 284/19; 284/20; 284/21; 284/22; 284/23; 
284/24; 284/25; 285/1; 285/2; 285/3; 285/4; 285/5; 285/6; 285/7; 
285/8; 285/9; 285/10; 285/11; 285/12; 286/1; 286/2; 286/3; 286/4; 
286/5; 286/6; 286/7; 287/1; 287/2; 287/3; 287/4; 287/5; ; 288/1; 
288/2; 288/3; 288/4; 288/5; 288/6; 289/1; 289/2; 289/3; 289/4; 
289/5; 289/6; 290/1; 290/2; 290/3; 290/4; 290/5; 271/1; 271/2; 
271/3; 271/4; 271/5; 271/6; 271/7; 271/8; 271/9; 271/10; 272/1; 
272/2; 272/3; 272/4; 272/5; 272/6; 272/7; 273/1; 273/2; 273/3; 
273/4; 273/5; 273/6; 273/7; 273/8; 273/9; 137/1; 137/2; 137/3; 
137/4; 137/5; 137/6; 137/7; 137/8; 137/9; 137/10; 137/11; 137/12; 
136/1; 136/2; 136/3; 135/1; 135/2; 135/3; 135/4; 135/5; 134/1; 
134/2; 134/3; 134/4; 134/5; 134/6; 134/7; 134/8; 134/9; 134/10; 
134/11; 134/12; 134/13; 134/14; 134/15; 134/16; 133/1; 133/2; 
133/3; 133/4; 133/5; 133/6; 133/7; 133/8; 133/9; 127/1; 127/2; 
127/3; 127/4; 127/5; 127/6; 127/7; 127/8; 127/9; 127/10; 127/11; 
128/1; 128/2; 128/3; 128/4; 128/5; 128/6; 128/7; 128/8; 128/9; 
128/10; 128/11; 129/1; 129/2; 129/3; 129/4; 129/5; 129/6; 129/7; 
129/8; 129/9; 129/10; 129/11; 129/12; 129/13; 129/14; 129/15; 
129/16; 129/17; 129/18; 129/19; 129/20; 129/21; 129/22; 129/23; 
129/24; 129/25; 129/26; 129/27; 129/28; 129/29; 129/30; 130/1; 
130/2; 130/3; 130/4; 130/5; 130/6; 130/7; 130/8; 130/9; 130/10; 
130/11; 130/12; 130/13; 130/14; 130/15; 131/1; 131/2; 131/3; 
131/4; 131/5; 131/6; 131/7; 132/1; 132/2; 132/3; 132/4; 132/5; 
132/6; 132/7; 132/8; 132/9; 132/10; 132/11; 132/12; 132/13; 
132/14; 132/15; 132/16; 132/17; 132/18; 132/19; 132/20; 132/21; 
132/22; 132/23; 132/24; 132/25; 132/26; 132/27; 132/28; 132/29; 
132/30; 132/31; 132/32; 132/33; 132/34; 132/35; 132/36; 1795/1; 
1795/2; 1795/3; 1795/4; 1795/5; 1795/6; 1795/7; 1795/8; 1795/9; 
1795/10; 1795/11; 1795/12; 1795/13; 1795/14; 1795/15; 1795/16; 
1795/17; 1795/18; 294/1; 294/2; 294/3; 294/4; 294/5; 294/6; 
294/7; 294/8; 293/1; 293/2; 293/3; 292/1; 292/2; 291/1; 291/2; 
291/3; 291/4; 291/5; 292/3; 295/1; 295/2; 295/3; 295/4; 295/5; 
295/6; 295/7; 295/8; 295/9; 295/10; 295/11; 295/12; 296/1; 296/2; 
296/3; 297/1; 297/2; 298/1; 298/2; 299/1; 299/2; 299/3; 299/4; 
299/5; 299/6; 299/7; 299/8; 299/9; 1793/32; 1793/4; 1793/3; 
1793/24; 1793/25; 1793/26; 1793/27; 1793/28; 1793/29; 1793/30; 
1793/31; 1793/1; 406/1; 406/2; 406/3; 406/4; 406/5; 406/6; 406/7; 
406/8; 406/9; 406/10; 406/11; 312/1; 312/2; 312/3; 312/4; 312/5; 
312/6; 312/7; 312/8; 312/9; 312/10; 312/11; 312/20; 312/21; 
312/22; 312/23; 312/24; 313/31; 311/4; 311/5; 311/6; 311/7; 
311/8; 1783/1; 5/1; 5/2; 5/3; 5/4; 4/1; 4/2; 4/3; 4/4; 4/5; 4/6; 6; 7/1; 

7/2; 7/3; 7/4; 7/5; 8/1; 8/2; ; 9; 13/1; 13/2; 13/3; 13/4; 13/5; 332/1; 
332/2; 333/1; 333/2; 331/1; 331/2; 331/3; 331/4; 342; 343; 344/1; 
344/2; 344/3; 344/4; 344/5; 344/6; 344/7; 344/8; 344/9; 344/10; 
344/11; 344/12; 344/13; 344/14; 344/15; 368/1; 368/2; 368/3; 
368/4; 368/5; 368/6; 368/7; 318/1; 318/2; 318/3; 318/4; 318/5; 
318/6; 1787/3; 1787/4; 369/1; 369/2; 369/3; 369/4; 369/5; 330/1; 
330/2; 330/3; 330/4; 330/5; 329/1; 329/2; 328/1; 328/2; 328/3; 
327/1; 317/2; 327/3; 327/4; 327/5; 327/6; 327/7; 327/8; 327/9; 
326/2; 326/2; 325/1; 325/2; 325/3; 325/4; 325/5; 325/6; 325/7; 
325/8; 325/9; 325/10; 325/11; 324/1; 324/2; 323/1; 323/2; 323/3; 
323/4; 323/5; 323/6; 323/7; 323/8; 323/9; 323/10; 323/11; 323/12; 
323/13; 323/14; 323/15; 323/16; 323/17; 10/1; 10/2; 10/3; 10/4; 
10/5; 10/6; 10/7; 10/8; 10/9; 11/1; 10/2; 10/3; 10/4; 10/5; 10/6; 
10/7; 10/8; 10/9; 11/1; 11/2; 11/3; 11/4;11/5; 12/1; 12/2; 14/1; 
14/2; 15; 16; 17/1; 17/2; 17/3; 17/4; 17/5; 18/1; 18/2; 19/1; 19/2; 
20; 21; 24/1; 24/3; 24/4; 24/5; 25/1; 25/2; 25/3; 25/4; 25/5; 25/6; 
25/7; 26/1; 26/2; 26/3; 26/4; 26/5; 26/6; 28/1; 28/2; 28/3; 28/4; 
28/5; 28/6; 27/1; 27/2; 27/3; 27/4; 1863/1; 1863/2; 1863/3; 1863/4; 
1863/5; 1863/6; 1863/7; 1863/8; 1863/9; 1863/10; 1863/11; 
1863/12; 1863/13; 1863/14; 1863/15; 29/1; 29/2; 29/3; 30/1; 30/2; 
30/3; 30/4; 30/5; 30/6; 30/7; 30/8; 30/9; 30/10; 30/11; 30/12; 
30/13; 30/14; 30/15; 30/16; 30/17; 30/18; 31/1; 31/2; 32; 33/1; 
33/2; 33/3; 33/4; 33/5; 33/6; 33/7; 33/8; 33/8; 33/9; 34/1; 34/2; 
34/3; 34/4; 34/5; 35/1; 35/2; 35/3; 35/4; 35/5; 35/6; 35/7; 35/8; 
1784/1; 1784/2; 1784/3; 1784/4; 1784/5; 36/1; 36/2; 36/3; 36/4; 
36/5; 36/7; 36/8; 36/9; 37/1; 300; 3715; 38; 39; 40; 41/1; 41/2; 
41/3; 41/4; 41/5; 41/6; 41/7; 42/1; 42/2; 42/3; 42/4; 43/1; 43/2; 
43/3; 43/4; 43/5; 44/1; 44/2; 44/3; 44/4; 44/5; 44/6; 44/7; 44/8; 
44/9; 44/10; 319/1; 319/2; 319/3; 319/4; 319/5; 319/6; 319/7; 
319/8; 319/9; 319/10; 319/11; 319/12; 319/13; 319/14; 319/15; 
320/1; 320/2; 320/3; 320/4; 320/5; 320/6; 320/7; 321/1; 321/2; 
321/3; 321/4; 321/5; 321/6; 321/7; 321/8; 321/9; 321/10; 321/11; 
321/12; 321/13; 321/14; 321/15; 321/16; 321/17; 321/18; 322/1; 
322/2 322/3; 322/4; 322/5; 322/6; 322/7; 322/8; 322/9; 322/10; 
322/11; 322/12; 322/13; 322/14; 322/15; 322/16; 322/17; 322/18; 
322/19; 322/20; 322/21; 322/21; 322/22; 322/23; 322/24; 322/25; 
322/26; 322/27; 322/28; 322/29; 322/30; 322/31; 322/32; 322/33; 
322/34; 322/35; 322/36; 322/37; 322/38; 322/39; 322/40; 
322/41;322/42; 303/1; 303/2; 303/3; 303/4; 303/5; 303/6; 303/7; 
303/8; 303/9; 303/10; 303/11; 303/12; 303/13; 303/14; 303/15; 
303/16; 304/1; 304/2; 304/3; 304/4; 304/5; 304/6; 304/7; 304/8; 
304/9; 304/10; 304/11; 304/12; 304/13; 304/14; 304/15; 304/16; 
304/17; 304/18; 304/19; 305/1; 305/2; 305/3; 305/4; 305/6; 305/7; 
305/8; 306/1; 306/2; 302/1; 302/2; 302/3; 302/10; 301/6; 307/1; 
307/2; 307/8; 307/9; 307/14; 308/1; 308/2; 308/3; 308/4; 308/5; 
308/6; 308/7; 308/16; 308/17; 309/1; 309/2; 309/3; 309/4; 309/5; 
309/6; 309/7; 309/8; 309/9; 309/10; 309/11; 309/12; 317/1; 317/2; 
317/3; 317/4; 317/5; 317/6; 317/7; 317/8; 317/9; 317/10; 317/11; 
317/12; 317/13; 317/14; 317/15; 317/16; 317/17; 317/18; 317/19; 
317/20; 1789/2; 1789/4; 1789/5; 1789/6; 1789/7; 1789/8; 310/1; 
310/2; 310/3; 310/4; 310/5; 310/6; 310/7; 310/8; 310/9; 310/10; 
310/11; 310/12; 310/13; 310/14; 310/14; 310/15; 310/16; 310/17; 
310/18; 310/19; 310/20; 310/24; 310/27; 310/28; 310/29; 310/30; 
310/31; 310/32; 310/33; 310/34; 310/35; 310/36; 310/37; 310/38; 
310/39; 310/40; 310/41; 310/42; 301/6; 300/47; 300/50; 300/51; 
300/1; 300/2; 300/3; 300/4; 300/5; 300/6; 300/7; 300/8; 300/9; 
300/10; 300/11; 300/12; 300/13; 300/14; 300/18; 300/19; 300/20; 
300/21; 300/22; 300/23; 300/25; 300/26; 300/27; 300/28; 300/29; 
300/30; 300/56; 300/57; 300/58; 300/59; 300/60; 300/61; 300/62; 
300/63; 300/64; 300/65; 300/66; 300/32; 300/33; 300/34; 300/35; 
115/5; 115/9; 115/27; 115/13; 115/14; 115/16; 115/2; 115/15; 
115/7; 115/22; 115/23; 115/24; 115/12; 115/8; 115/25; 115/1; 
115/10; 115/9; 115/3; 115/18; 114/1; 114/2; 114/3; 114/4; 114/5; 
113/1; 113/2; 112/1; 112/2; 112/3; 112/4; 112/5; 112/6; 112/7; 
112/8; 112/9; 112/10; 112/11; 179174; 1791/5; 1791/3; 1791/6; 
1791/17; 1791/2; 1791/9; 1791/18; 1791/10; 179/12; 179/13; 
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179/4; 179/11; 111/1; 111/2; 111/3; 111/4; 111/5; 111/6; 111/7; 
111/8; 111/9; 111/10; 111/11; 111/12; 111/13; 110/1; 110/2; 
110/3; 110/4; 110/5; 109/1; 109/2; 109/3; 109/4; 109/5; 109/6; 
109/7; 109/8; 109/9; 109/10; 109/11; 109/12; 109/13; 109/14; 
109/15; 109/16; 109/17; 109/18; 109/19; 109/20; 109/21; 109/22; 
109/23; 109/24; 109/25; 109/26; 109/27; 109/28; 109/29; 109/30; 
109/31; 109/32; 109/33; 109/34; 109/35; 109/36; 109/37; 109/38; 
108/1; 108/2; 108/3; 108/4; 108/5; 108/6; 108/7; 108/8; 108/9; 
108/10; 108/11; 108/12; 108/13; 108/14; 108/15; 108/16; 108/17; 
108/18; 108/19; 108/20; 108/21; 108/22; 108/23; 108/24; 108/25; 
108/26; 108/27; 108/28; 108/29; 107/1; 107/2; 107/3; 107/4; 
107/5; 107/6; 107/7; 107/8; 107/9; 107/10; 107/11; 107/12; 107/13; 
107/14; 107/15; 107/16; 107/17; 107/18; 107/19; 107/20; 107/21; 
107/22;106/1; 106/2; 106/3; 106/4; 106/5; 106/6; 106/7; 106/8; 
106/9; 106/10; 106/11; 106/12; 106/13; 106/14; 106/15; 106/16; 
106/17; 106/18; 106/19; 106/20; 106/21; 106/22; 106/23; 106/24; 
106/25; 106/26; 106/27; 106/28; 106/29; 106/30; 106/31; 106/32; 
106/33; 106/34; 106/35; 106/36; 106/37; 105/1; 105/2; 105/3; 
105/4; 105/5; 105/6; 105/; 105/8; 105/9; 105/10; 105/11; 105/12; 
105/13; 105/14; 105/15; 105/16; 105/17; 105/18; 105/19; 105/20; 
105/21; 105/22; 105/23; 105/24; 105/25; 105/26; 104/1; 104/2; 
104/3; 104/4; 104/5; 104/6; 104/7; 104/8; 104/9; 104/10; 104/11; 
104/12; 104/13; 104/14; 104/15; 103/1; 103/2; 103/3; 103/3; 
103/4; 103/5; 103/6; 103/7; 103/8; 103/9; 103/10; 103/11; 103/12; 
103/13; 103/14; 103/15; 103/16; 103/17; 103/18; 103/19; 103/20; 
103/21; 103/22; 103/23; 102/1; 102/2; 102/3; 102/4; 102/5; 101/1; 
101/2; 101/3; 101/4; 101/5; 101/6; 101/7; 101/8; 101/9; 101/10; 
101/11; 101/12; 101/13; 101/14; 101/15; 101/16; 101/17; 101/18; 
101/19; 101/20; 101/21; 101/22; 101/23; 101/24; 101/25; 101/26; 
101/27; 101/28; 101/29; 101/30; 101/31; 101/32; 101/33; 101/34; 
45/1; 45/2; 45/3; 45/4; 45/5; 45/6; 45/6; 45/7; 45/8; 45/9; 45/10; 
45/11; 45/12; 45/13; 45/14; 45/15; 45/16; 45/17; 45/18; 45/19; 
45/20; 45/21; 45/22; 45/23; 45/24; 46/1; 46/2; 46/3; 46/4; 46/5; 
46/6; 46/7; 46/8; 46/9; 46/10; 46/11; 46/12; 46/13; 46/14; 46/15; 
46/16; 46/17; 46/18; 46/19; 46/20; 46/21; 46/22; 46/23; 46/24; 
46/25; 46/26; 46/27; 46/28; 46/29; 46/30; 46/31; 46/32; 46/33; 
46/34; 46/45; 46/46; 46/47; 46/48; 46/49; 46/50; 46/51; 46/51; 
46/52; 46/53; 46/54; 46/55; 46/56; 46/57; 46/58; 47/1; 47/2; 47/3; 
47/4; 47/5; 47/6; 47/7; 47/8; 47/9; 47/10; 47/11; 47/12; 47/13; 
47/14; 47/15; 47/16; 48/1; 48/2; 48/3; 48/4; 48/5; 48/6; 48/7; 48/8; 
48/9; 48/10; 48/11; 48/12; 48/13; 48/13; 48/14; 48/15; 48/16; 
48/17; 48/19; 48/20; 48/21; 48/22; 48/23; 48/24; 48/25; 48/26; 
48/27; 48/28; 48/29; 48/30; 48/31; 48/32; 48/33; 48/34; 48/35; 
48/36; 48/37; 48/38; 48/39; 48/40; 48/41; 48/42; 48/43; 48/44; 
48/45; 48/46; 48/47; 48/48; 48/49; 48/50; 49/1; 49/2; 49/3; 49/4; 
49/5; 49/6; 49/7; 49/8; 49/9; 49/10; 50/1; 50/2; 50/3; 50/4; 50/5; 
50/6; 50/7; 50/8; 50/9; 50/10; 50/11; 51/1; 51/2; 51/3; 51/4; 51/5; 
51/6; 51/7; 51/8; 51/9; 51/10; 51/11; 51/12; 51/13; 51/14; 51/15; 
51/16; 51/17; 51/18; 51/19; 51/20; 51/21; 51/22; 51/23; 51/24; 
51/25; 51/26; 51/27; 51/28; 52/1; 52/2; 52/3; 52/4; 52/5; 52/6; 
52/7; 52/8; 52/9; 52/10; 52/11; 52/12; 52/13; 52/14; 53/1; 53/2; 
53/3; 53/4; 53/5; 53/6; 53/7; 53/8; 53/9; 53/10; 53/11; 53/12; 
53/13; 53/14; 53/15; 53/16; 53/17; 53/18; 53/19; 53/20; 53/21; 
53/22; 53/23; 53/24; 53/25; 53/26; 53/27; 53/28; 53/29; 53/30; 
53/31; 53/32; 53/33; 53/34; 53/35; 53/36; 53/37; 54/1; 54/2; 54/2; 
54/3; 54/4; 54/5; 54/6; 54/7; 54/8; 55/1; 55/2; 55/3; 55/4; 55/5; 
55/6; 55/7; 55/8; 55/9; 55/10; 55/11; 55/12; 55/13; 55/14; 55/15; 
56/1; 56/2; 56/3; 56/4; 56/5; 56/6; 56/7; 56/8; 56/9; 56/10; 56/11; 
56/12; 56/13; 56/14; 56/15; 56/16; 56/17; 57/1; 57/2; 57/3; 57/4; 
57/5; 57/6; 57/7; 57/8; 57/9; 57/10; 57/11; 57/12; 57/13; 57/14; 
57/15; 57/16; 57/17; 57/18; 57/19; 57/20; 57/21; 57/22; 57/23; 
57/24; 57/25; 57/26; 57/27; 57/28; 57/29; 57/30; 57/31; 57/32; 
57/33; 57/34; 57/35; 57/36; 57/37; 57/38; 57/39; 57/40; 57/41; 
57/42; 57/43; 57/44; 57/45; 57/46; 57/47; 57/48; 57/49; 57/50; 
58/1; 58/2; 58/3; 58/4; 58/5; 58/6; 58/7; 58/8; 58/9; 58/10; 58/11; 
58/12; 58/13; 58/14; 58/15; 58/16; 58/17; 58/18; 58/19; 58/20; 

58/21; 58/22; 58/23; 58/24; 58/25; 58/26; 58/27; 58/28; 58/29; 
58/30; 58/31; 58/32; 58/33; 58/34; 58/35; 58/36; 58/37; 58/38; 
58/39; 58/40; 58/41; 58/42; 58/43; 58/44; 58/45; 58/46; 58/47; 
58/48; 58/49; 58/50; 58/51; 58/52; 59/1; 59/2; 59/3; 59/4; 59/5; 
59/6; 59/7; 59/8; 59/9; 59/10; 59/11; 59/12; 59/13; 59/14; 60/1; 
60/2; 60/3; 60/4; 60/5; 60/6; 60/7; 60/8; 60/9; 60/10; 60/11; 60/12; 
60/13; 60/14; 60/15; 60/16; 61/1; 61/2; 61/3; 62/1; 62/2; 62/3; 
62/4; 62/5; 62/6; 62/7; 63/1; 63/2; 63/3; 63/4; 63/5; 63/6; 63/7; 
63/8; 63/9; 63/10; 63/11; 63/12; 63/13; 63/14; 63/15; 63/16; 63/17; 
63/18; 63/19; 63/20; 63/21; 63/22; 63/23; 63/24; 63/25; 63/26; 
63/27; 63/28; 63/29; 63/30; 63/31; 63/32; 63/33; 63/34; 63/35; 
63/36; 63/37; 63/38; 63/39; 63/40; 63/41; 63/42; 63/43; 63/44; 
63/45; 63/46; 64/1; 64/2; 64/3; 64/4; 64/5; 64/6; 64/7; 64/8; 64/9; 
64/10; 64/11; 64/12; 65/1; 65/2; 65/3; 65/4; 65/5; 65/6; 65/7; 65/8; 
65/9; 66/1; 66/2; 66/3; 66/4; 66/5; 66/6; 66/7; 66/8; 66/9; 66/10; 
66/11; 66/12; 66/13; 66/14; 66/15; 66/16; 66/17; 66/18; 66/19; 
66/20; 66/21; 66/22; 66/23; 66/24; 66/25; 66/27; 66/28; 66/29; 
66/30; 66/31; 66/32; 66/33; 70/1; 70/2; 70/3; 70/4; 70/5; 70/6; 
70/7; 70/8; 70/9; 70/10; 70/11; 70/12; 70/13; 70/14; 70/15; 70/16; 
70/17; 70/18; 70/19; 70/20; 70/21; 70/22; 70/22; 70/23; 70/24; 
70/25; 70/26; 71/1; 71/2; 71/3; 71/4; 71/5; 71/6; 71/7; 71/8; 71/9; 
71/10; 71/11;71/12; 71/13; 71/14; 71/15; 71/16; 71/17; 71/18; 
71/19; 71/20; 71/21; 71/22; 71/23; 1785/1; 1785/2; 1785/3; 1785/4; 
1785/5; 1785/6; 1785/7; 100/1; 100/2; 100/3; 100/4; 100/5; 100/6; 
100/7; 100/8; 100/9; 100/10; 99/1; 99/2; 99/3; 99/4; 99/5; 99/6; 
99/7; 99/8; 99/9; 99/10; 99/11; 99/12; 99/13; 98/1; 98/2; 98/3; 
98/4; 98/5; 98/6; 98/7; 98/8; 98/9; 98/10; 97/1; 97/2; 97/3; 97/4; 
97/5; 97/6; 97/7; 97/8; 97/9; 97/10; 97/11; 97/12; 97/13; 97/14; 
97/15; 97/16; 97/17; 97/18; 97/19; 97/20; 97/21; 97/22; 97/23; 
97/24; 97/25; 72/1; 72/2; 72/3; 72/4; 72/5; 72/6; 72/7; 73/1; 73/2; 
73/3; 73/4; 73/5; 73/6; 73/7; 73/8; 73/9; 73/10; 73/11; 73/12; 
73/13; 73/14; 1856/24; 1856/25; 1856/23; 1856/1; 1856/22; 
1856/21; 1856/20; 1856/19; 1856/18; 1856/17; 1856/16; 1856/28; 
1856/15; 1856/4; 1856/13; 1856/12; 1856/11; 18546/59; 1856/55; 
1856740; 1856/9; 1856/8; 185677; 1856/10; 1856/6; 1856/5; 
1856/4; 1856/3; 185672; 1856/29; 1856/23; 1857/1; 1858; 1857/2; 
142/1; 142/2; 142/3; 142/4; 1796/21; 1796/22; 1796/23; 1796/24; 
74/1; 74/2; 74/3; 75/1; 75/2; 75/3; 75/4; 75/5; 75/6; 75/7; 75/8; 
75/9; 75/10; 75/11; 76/1; 76/2; 76/3; 76/4; 76/5; 76/6; 76/7; 76/8; 
76/9; 76/10; 76/11; 77/1; 77/2; 77/3; 77/4; 77/5; 78/1; 78/7; 80/1; 
80/2; 80/3; 80/4; 80/5; 80/6; 80/7; 80/8; 80/9; 80/10; 80/11; 80/12; 
80/13; 80/14; 80/15; 80/16; 80/17; 80/18; 80/19; 80/20; 80/21; 
80/22; 80/23; 80/24; 80/25; 80/26; 80/27; 80/28; 80/29; 80/30; 
80/31; 81/1; 81/2; 81/3; 81/4; 82/1; 82/2; 82/3; 82/4; 82/5; 82/6; 
82/7; 82/8; 82/9; 83/1; 83/2; 83/3; 83/4; 83/5; 83/6; 83/7; 83/8; 
84/1; 84/2; 86/1; 86/2; 86/3; 86/4; 86/5; 86/6; 86/7; 86/8; 86/9; 
86/10; 86/11; 86/12; 86/13; 86/14; 86/15; 86/16; 86/17; 86/18; 
86/19; 85/1; 85/2; 85/3; 85/4; 85/5; 85/6; 85/7; 85/8; 96/1; 96/2; 
96/3; 96/4; 96/5; 96/6; 96/7; 96/8; 96/9; 96/10; 96/11; 96/12; 95/1; 
95/2; 95/3; 95/4; 95/5; 95/6; 95/7; 95/8; 94/1; 94/2; 94/3; 93/1; 
93/2; 88/1; 88/2; 88/3; 89/1; 89/2; 89/3; 87/1; 87/2; 87/3; 87/4; 
87/5; 87/6; 87/7; 87/8; 87/9; 87/10; 87/11; 87/12; 90/1; 90/2; 90/3; 
90/4; 90/5; 90/6; 90/7; 90/8; 90/9; 91/1; 91/2; 91/3; 91/4; 91/5; 
91/6; 91/7; 91/8; 91/9; 91/10; 91/11; 91/12; 91/13; 91/14; 92/1; 
92/2; 92/3; 92/4; 92/5; 92/6; 92/7; 92/8; 92/9; 92/10; 92/11; 92/12; 
123/1; 123/2; 123/3; 123/4; 123/5; 123/6; 124/1; 124/2; 124/3; 
125/1; 125/2; 125/3; 125/4; 125/5; 125/6; 125/7; 125/8; 125/9; 
125/10; 125/11; 125/12; 125/13; 125/14; 125/15; 125/16; 125/17; 
125/18; 125/19; 125/20; 125/21; 126/1; 126/2; 126/3; 126/4; 
126/5; 1792/1; 1792/4; 1792/8; 1792/7; 1792/2; 1792/3; 1792/6; 
121/1; 121/2; 121/3; 121/4; 121/5; 121/6; 121/7; 121/8; 122/1; 
122/2; 122/3; 122/4; 122/5; 122/6; 120/1; 120/2; 120/3; 120/4; 
120/5; 120/6; 119/1; 119/2; 119/3; 119/4; 118/1; 118/2; 118/3; 
117/; 117/2; 117/3; 116/1; 116/2; 116/3; 1786/42; 1786/7; 1786/8; 
1786/9; 1786/10; 1786/11; 1786/12; 1786/13; 1786/14; 1786/15; 
1786/16; 1786/17; 1786/18; 1786/19; 1786/20; 1786/21; 1786/22; 
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1786/23; 1786/24; 1786/25; 1786/40; 1786/48; 1786/47; 1786/43; 
1786/32; 1786/33; 1786/34; 1786/35; 1786/36; 1786/37; 1786/38; 
1786/39; 1786/27; 1786/46; 1786/26; 1786/27; 1786/41; 541/3; 
542/1; 542/10; 523/1; 523/2; 523/5; 523/9; 523/10; 523/11; 523/12; 
523/14; 523/15; 523/7; 523/3; 523/8; 523/13; 526/1; 526/1; 525; 
524/1; 524/2; 524/3; 522/1; 522/2; 522/3; 522/4; 522/5; 522/6; 
522/7; 522/8; 521/1; 52/2; 520; 519/1; 519/2; 519/3; 519/4; 519/5; 
519/6; 519/7; 514; 515; 516; 517; 518/1; 518/2; 200/1; 200/2; 
200/3; 199/1; 199/2; 201/1; 201/2; 201/3; 201/4; 201/5; 201/6; 
201/7; 201/8; 202/1; 202/2; 202/3; 202/4; 202/5; 202/6; 202/7; 
202/8; 202/9; 202/10; 202/11; 203/1; 203/2; 203/3; 203/4; 203/5; 
1801/2; 1801/3; 1799/1; 1799/2; 1799/3; 1799/4; 1799/5; 1799/6; 
1799/7; 1799/11; 204/1; 204/2; 204/3; 204/4; 204/5; 204/6; 204/7; 
204/8; 204/9; 204/10; 204/11; 204/12; 204/13; 204/14; 204/15; 
204/16; 204/17; 205/1; 205/2; 205/3; 205/4; 205/5; 205/6; 206/1; 
206/2; 206/3; 206/4; 206/5; 206/6; 206/7; 206/8; 206/9; 206/10; 
206/11; 206/12; 206/13; 206/14; 206/15; 206/16; 206/17; 206/18; 
206/19; 206/20; 206/21; 206/22; 206/23; 206/24; 207/1; 207/2; 
207/3; 207/4; 207/5; 207/6; 207/7; 207/8; 207/9; 207/10; 207/11; 
207/12; 207/13; 208/1; 208/2; 208/3; 208/4; 180/1; 180/2; 180/3; 
180/4; 180/5; 180/6; 180/7; 180/8; 180/9; 180/10; 180/11; 179/1; 
179/2; 179/3; 181/1; 181/2; 181/3; 181/4; 181/5; 181/6; 181/7; 
181/8; 181/9; 182/1; 182/2; 182/3; 182/4; 182/5; 182/6; 182/7; 
182/8; 182/9; 182/10; 182/11; 183/1; 183/2; 183/3; 183/4; 183/5; 
183/6; 183/7; 183/8; 183/9; 183/10; 183/11; 183/12; 183/13; 
183/14; 183/15; 183/16; 172/1; 172/2; 172/3; 172/4; 172/5; 172/6; 
172/7; 172/8; 172/9; 172/10; 172/11; 172/12; 172/13; 172/14; 
172/15; 172/16; 171/1; 171/2; 171/3; 171/4; 171/5; 171/6; 171/7; 
171/8; 171/9; 171/10; 171/11; 171/12; 171/13; 171/14; 171/15; 
171/16; 171/17; 171/18; 171/19; 171/20; 171/21; 170/1; 170/2; 
170/3; 170/4; 170/5; 170/6; 170/7; 170/8; 170/9; 170/10; 170/11; 
170/12; 170/13; 170/14; 170/15; 170/16; 170/17; 170/18; 170/19; 
170/20; 170/21; 170/22; 170/23; 170/24; 170/25; 170/26; 170/27; 
170/28; 170/29; 170/30; 170/31; 170/32; 170/33; 170/34; 170/35; 
170/36; 170/37; 170/38; 170/39; 170/40; 170/41; 170/42; 170/43; 
170/44; 170/45; 170/46; 170/47; 170/48; 170/49; 170/50; 170/51; 
170/52; 173/1; 173/2; 173/3; 173/4; 173/5; 173/6; 173/7; 17378; 
174/1; 174/2; 174/3; 174/4; 174/5; 174/6; 175/1; 175/2; 175/3; 
175/4; 175/5; 175/6; 175/7; 175/8; 175/9; 175/10; 176/1; 176/2; 
176/3; 176/4; 176/5; 176/7; 176/8; 176/9; 176/10; 177/1; 177/2; 
177/3; 177/4; 178/1; 178/2; 178/3; 178/4; 178/5; 178/6; 178/7; 
178/8; 159/1; 158/1; 158/2; 158/3; 158/4; 158/5; 158/6; 158/7; 
158/8; 158/9; 158/10; 158/11; 158/12; 158/13; 158/14; 158/15; 
158/16; 158/17; 158/18; 158/19; 158/20; 158/21; 158/22; 158/23; 
158/24; 158/25; 158/26; 158/27; 158/28; 158/29; 158/30; 158/31; 
158/32; 158/33; 158/34; 158/35; 158/36; 158/37; 158/38; 158/39; 
158/40; 158/41; 158/42; 158/43; 158/44; 158/45; 158/46; 158/47; 
158/48; 158/49; 158/50; 158/51; 160/1; 160/2; 160/3; 160/4; 
160/5; 160/6; 160/7; 160/8; 160/9; 160/10; 160/11; 160/12; 160/13; 
160/14; 160/15; 160/16; 160/17; 160/18; 160/19; 160/20; 160/21; 
160/22; 160/23; 153/1; 153/2; 153/3; 153/4; 153/5; 153/6; 153/7; 
153/8; 153/9; 153/10; 153/11; 153/12; 153/13; 153/14; 153/15; 
153/16; 153/17; 153/18; 153/19; 153/20; 153/21; 153/22; 153/23; 
153/24; 153/25; 153/26; 153/27; 153/28; 153/29; 153/30; 153/31; 
153/32; 153/33; 153/34; 153/35; 153/36; 153/37; 153/38; 153/39; 
153/40; 153/41; 153/42; 153/43; 153/44; 153/45; 153/46; 153/47; 
153/48; 153/49; 153/50; 153/51; 153/52; 153/53; 153/54; 153/55; 
153/56; 153/57; 153/58; 153/59; 152/1; 152/2; 152/3; 152/4; 
152/5; 152/6; 152/7; 152/8; 152/9; 152/10; 152/11; 152/12; 152/13; 
152/14; 151/13; 151/14; 151/15; 151/16; 151/17; 151/18; 151/4; 
151/6; 151/7; 151/10; 151/11; 149/1; 149/2; 149/3; 149/4; 149/5; 
149/6; 155/1; 155/2; 155/3; 155/4; 155/5; 155/6; 155/7; 155/8; 
155/9; 155/10; 155/11; 155/12; 155/13; 155/14; 155/15; 155/17; 
154/1; 154/2; 154/3; 154/4; 154/5; 154/6; 154/7; 154/8; 154/9; 
154/10; 154/11; 154/12; 154/13; 154/14; 154/15; 154/16; 154/17; 
154/18; 154/19; 154/20; 154/21; 154/22; 154/23; 154/24; 157/1; 

157/2; 157/3; 157/4; 157/5; 157/6; 157/7; 157/8; 157/9; 157/10; 
157/11; 157/12; 157/13; 157/14; 157/15; 157/16; 157/17; 157/18; 
157/19; 157/20; 157/21; 157/22; 157/23; 157/24; 161/1; 161/2; 
161/3; 161/4; 161/5; 161/6; 161/7; 161/8; 161/9; 161/10; 161/11; 
161/12; 161/13; 161/14; 161/15; 161/16; 162/1; 162/2; 162/3; 
162/4; 162/5; 162/6; 162/7; 162/8; 162/9; 162/10; 162/11; 162/12; 
162/13; 162/14; 56/1; 156/3; 156/4; 156/5; 156/6; 156/7; 156/8; 
156/9; 156/10; 156/11; 156/12; 156/13; 156/14; 156/15; 156/16; 
156/17; 156/18; 156/19; 156/20; 156/21; 156/22; 163/2; 163/3; 
163/4; 163/5; 163/6; 163/7; 163/8; 163/9; 163/10; 164/1; 164/2; 
164/3; 164/4; 164/5; 164/6; 164/7; 164/8; 164/9; 164/10; 164/11; 
1862/2; 1862/3; 1862/4; 1862/5; 1862/6; 1862/7; 165/1; 165/2; 
165/3; 165/4; 165/5; 165/6; 165/7; 165/8; 165/9; 165/10; 165/11; 
165/12; 165/13; 165/14; 165/15; 165/16; 165/17; 165/18; 165/19; 
165/20; 165/21; 165/22; 165/23; 165/24; 165/25; 166/1; 166/2; 
167/1; 167/2; 167/3; 167/4; 167/5; 167/8; 167/9; 167/10; 167/11; 
167/12; 167/13; 167/14; 167/15; 168/1; 168/2; 169/1; 169/2; 
169/3; 169/4; 169/5; 169/6; 169/7; 169/8; 169/9; 169/10; 169/11; 
169/12; 169/13; 169/14; 169/15; 169/16; 169/17; 169/18; 169/19; 
169/20; 169/21; 1798/1; 1798/2; 1798/3; 1798/4; 1798/5; 1798/6; 
1798/7; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/12; 1798/13; 
1798/14; 145/1; 145/2; 145/3; 145/4; 145/5; 145/6; 145/7; 145/8; 
145/9; 145/10; 145/11; 145/12; 145/13; 145/14; 145/15; 145/16; 
145/17; 145/18; 145/19; 145/20; 145/21; 145/22; 145/23; 145/24; 
145/25; 145/26; 145/27; 145/28; 145/29; 145/30; 145/31; 145/31; 
145/32; 145/33; 145/34; 145/35; 145/36; 145/37; 145/38; 145/39; 
145/40; 145/41; 145/42; 145/43; 145/44; 145/45; 145/46; 145/47; 
145/48; 145/49; 145/50; 145/51; 144/1; 144/2; 144/3; 144/4; 
144/5; 145/6; 145/7; 145/8; 145/9; 145/10; 145/11; 145/12; 145/13; 
145/14; 145/15; 145/16; 145/17; 145/18; 145/19; 145/20; 145/21; 
145/22; 145/23; 145/24; 145/25; 145/26; 145/27; 145/28; 145/29; 
145/30; 145/31; 145/32; 145/33; 145/34; 145/35; 145/36; 145/37; 
145/38; 145/39; 145/40; 145/41; 145/42; 145/43; 145/44; 145/45; 
145/46; 145/47; 145/48; 145/49; 145/50; 145/51; 144/1; 144/2; 
144/3; 144/4; 144/5; 144/6; 144/7; 144/8; 144/9; 144/10; 144/11; 
144/12; 144/13; 144/14; 144/15; 144/16; 144/17; 144/18; 144/19; 
144/20; 144/21; 144/22; 144/23; 144/24; 144/25; 144/26; 144/27; 
144/28; 144/29; 144/30; 144/31; 144/32; 144/33; 144/34; 144/35; 
144/36; 144/37; 144/38; 144/39; 144/40; 144/41; 144/42; 144/43; 
144/44; 144/45; 144/46; 144/47; 144/48; 144/49; 144/50; 144/51; 
144/52; 144/53; 144/54; 144/55; 144/56; 144/57; 144/58; 143/1; 
143/2; 143/3; 143/4; 143/5; 143/6; 143/7; 143/8; 143/9; 143/10; 
143/11; 143/12; 143/13; 143/14; 143/15; 143/16; 143/17; 143/18; 
143/19; 143/20; 143/21; 143/22; 143/23; 1796/; 1796/28; 1796/27; 
1796/29; 1796/30; 1796/42; 1796/6; 179672; 1796/3; 1796/5; 
1796/7; 1796/8; 1796/9; 1796/10; 1796/11; 1796/12; 1796/13; 
1796/14; 1796/15; 1796/16; 1796/17; 1796/18; 1796/19; 1796/20; 
1796/1; 1796740; 1796/41; 1796731; 1796/32; 1796/38; 1796/37; 
141/1; 141/2; 141/3; 141/4; 141/5; 141/6; 141/7; 141/8; 141/9; 
141/10; 141/11; 141/12; 140/1; 140/2; 140/3; 140/4; 140/5; 140/6; 
139/1; 139/2; 139/3; 139/4; 139/5; 138/1; 138/2; 138/3; 138/4; 
138/5; 138/6; 138/7; 138/8; 138/9; 138/10; 138/11; 138/12; 
1796/43; 234/1; 234/2; 235/1; 235/2; 235/3; 235/4; 236/1; 236/2; 
236/3; 236/4; 237/1; 237/2; 237/3; 237/4; 237/5; 237/6; 237/7; 
237/8; 237/9; 1797/1; 1797/2; 238/1; 238/2; 238/3; 238/4; 238/5; 
238/6; 238/7; 238/8; 239/1; 239/2; 239/3; 239/4; 239/5; 240/1; 
240/2; 240/3; 240/4; 240/5; 240/6; 240/7; 240/8; 240/9; 240/10; 
240/11; 240/12; 241/1; 241/2; 242/1; 242/2; 243/1; 243/2; 244/1; 
244/2; 244/3; 244/4; 244/5; 244/6; 245/1; 145/2; 245/3; 246/1; 
246/2; 247/1; 247/2; 248/1; 248/2; 248/3; 1802/1; 1802/2; 1802/3; 
1802/4; 213/1; 213/2; 213/3; 213/4; 213/5; 213/6; 213/7; 213/8; 
213/9; 213/10; 213/11; 213/12; 214/1; 214/2; 214/3; 215/1; 215/2; 
215/3; 215/4; 215/5; 215/6; 215/7; 215/8; 215/9; 215/10; 215/11; 
215/12; 215/13; 215/14; 216/1; 216/2; 216/3; 217/1; 217/2; 217/3; 
218/1; 218/2; 218/3; 218/4; 218/5; 219/1; 219/2; 219/3; 219/4; 
220/1; 220/2; 220/3; 220/4; 220/5; 220/6; 220/7; 220/8; 220/9; 
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220/10; 220/11; 220/12; 220/13; 221/4; 221/9; 221/10; 222/2; 
222/3; 224/1; 224/2; 224/3; 224/4; 224/5; 224/6; 224/7; 224/8; 
224/9; 224/10; 224/11; 225/1; 225/2; 225/3; 225/4; 225/5; 225/6; 
225/7; 225/8; 225/9; 226/1; 226/2; 226/3; 226/4; 226/5; 226/7; 
226/8; 226/9; 226/10; 226/11; 226/12; 226/13; 226/14; 226/15; 
226/16; 226/17; 226/18; 226/19; 226/20; 227/1; 227/2; 227/3; 
227/4; 227/5; 227/6; 228/1; 228/2; 228/3; 228/4; 228/5; 228/6; 
228/7; 228/8; 228/9; 228/10; 228/11; 228/12; 228/13; 228/14; 
228/15; 228/16; 228/17; 229/1; 229/2; 229/3; 229/4; 229/5; 229/6; 
229/7; 229/8; 229/9; 230/1; 230/2; 230/3; 230/4; 230/5; 230/6; 
231/1; 231/2; 231/3; 231/4; 231/5; 231/6; 231/7; 231/8; 231/9; 
231/10; 231/11; 231/12; 231/13; 231/14; 231/15; 232/1; 232/2; 
232/3; 232/4; 232/5; 232/6; 232/7; 233/1; 233/2; 233/3; 233/4; 
233/5; 1803/1; 1803/2; 1803/3; 1803/4; 1803/5; 1803/6; 1803/7; 
1803/8; 1803/9; 1803/10; 1803/11; 1803/12; 1803/13; 1803/14; 
1803/15; 1803/16; 1803/17; 1803/18; 1848/30; 1848/3; 1848/4; 
1848/5; 1848/6; 1848/7; 1848/8; 1848/9; 1848/10; 1848/11; 
1848/12; 1848/13; 1848/14; 1848/15; 1848/16; 1848/17; 1848/18; 
1848/19; 1848/20; 1848/21; 1848/22; 1848/36; 469/1; 469/2; 
469/3; 469/4; 469/5; 469/6; 470/1; 470/2; 470/3; 470/4; 470/5; 
470/6; 470/7; 471; 472/1; 472/2; 472/3; 473/1; 473/2; 473/3; 473/4; 
473/5; 473/6; 473/7; 473/8; 474/1; 474/2; 474/3; 474/4; 474/5; 
474/6; 475/1; 475/2; 475/3; 475/4; 476/1; 476/2; 476/3; 476/4; 
477/1; 477/2; 477/3; 479/1; 479/2; 479/3; 479/4; 479/5; 480/1; 
480/2; 480/3; 480/4; 481/1; 481/2; 481/3; 481/4; 481/5; 481/6; 
481/7; 481/8; 482/1; 482/2; 482/3; 482/4; 482/5; 483/1; 483/2; 
483/4; 483/5; 1786/26; 1786/29; 1786/44; 1786/30; 1786/53; 
1786/43; 1786/32; 1786/33; 541/2; 542/2; 542/3; 542/4; 542/5; 
542/6; 542/7; 542/8; 429/1; 429/2; 492/3; 429/4; 429/5; 429/6; 
429/7; 429/8; 429/9; 429/10; 426/1; 426/2; 426/4; 430/1; 430/2; 
430/3; 430/4; 430/5; 430/6; 430/7; 430/8; 430/9; 430/10; 430/11; 
430/12; 430/13; 432/1; 432/2; 432/3; 433/1; 433/2; 433/3; 433/4; 
433/5; 433/6; 1787/10; 1787/9; 434/1; 434/2; 434/3; 434/4; 434/5; 
434/6; 434/7; 434/8; 1787/14; 424/1; 424/2; 424/3; 424/4; 424/5; 
424/6; 424/7; 424/8; 424/9; 424/10; 424/11; 424/12; 435/1; 435/2; 
435/3; 435/4; 435/5; 435/6; 435/10; 435/11; 435/12; 435/13; 
435/14; 435/15; 436/1; 436/2; 436/3; 436/4; 436/5; 436/6; 436/7; 
436/8; 437/1; 437/2; 437/3; 437/4; 1793/2; 438/1; 438/2; 438/3; 
438/4; 413/1; 413/2; 413/5; 413/6; 413/7; 413/8; 1787/7; 1787/6; 
428/1; 428/2; 428/3; 428/4; 428/5; 428/6; 428/7; 427/1; 427/2; 
427/3; 427/4; 427/5; 427/6; 427/7; 421/7; 421/2; 421/3; 421/4; 
421/5; 421/6; 421/7; 412/1; 412/2; 412/3; 412/4; 412/5; 412/6; 
412/7; 410/1; 410/4; 410/5; 410/6; 410/7; 410/8; 410/9; 410/10; 
410/11; 409/7; 409/8; 409/9; 409/10; 409/11; 409/16; 409/17; 
409/18; 409/19; 409/20; 409/21; 409/22; 409/25; 409/27; 408/1; 
408/2; 408/20; 408/21; 408/22; 408/23; 408/24; 370/1; 370/2; 
370/13; 370/17; 370/18; 370/19; 370/20; 370/21; 370/22; 370/23; 
370/24; 370/25; 370/26; 370/27; 370/28; 370/29; 370/30; 370/31; 
370/32; 371/1; 371/2; 371/3; 371/4; 371/5; 371/6; 371/7; 371/8; 
371/9; 371/10; 371/11; 371/15; 372/1; 372/2; 372/3; 372/4; 372/5; 
372/6; 372/7; 372/8; 372/9; 372/10; 372/11; 313/24; 313/30; 
313/1; 313/3; 313/8; 408/3; 408/4; 408/9; 408/15; 314/1; 314/2; 
314/4; 34/5; 319/9; 314/8; 314/12; 314/13; 314/15; 314/16; 315/1; 
315/2; 315/3; 315/5; 315/7; 315/15; 315/16; 316/1; 370/11; 316/2; 
316/6; 316/7; 316/9; 316/18; 316/19; 316/20; 316/21; 316/22; 
316/23; 316/24; 315/23; 315/20; 314/20; 316/27; 316/31; 316/32; 
460/1; 460/2; 460/3; 460/4; 460/5; 460/6; 460/6; 460/7; 460/8; 
460/9; 460/10; 460/11; 460/11; 460/12; 460/13; 460/14; 460/15; 
460/16; 459/1; 459/2; 459/3; 459/4; 459/5; 459/6; 459/7; 459/8; 
459/9; 459/10; 455/1; 455/2; 455/3; 455/4; 455/5; 455/6; 455/7; 
455/8; 455/9; 455/10; 454/1; 454/2; 454/3; 454/4; 454/5; 454/6; 
453/1; 453/2; 453/3; 453/4; 453/5; 453/6; 453/7; 453/8; 453/9; 
461/1; 461/2; 461/3; 461/4; 461/5; 461/6; 461/7; 461/8; 461/9; 
462/1; 462/2; 462/3; 462/4; 462/5; 462/6; 462/7; 464/1; 464/2; 
464/3; 464/4; 464/5; 464/6; 464/7; 464/8; 464/9; 464/10; 464/11; 
464/12; 464/13; 464/14; 464/15; 464/16; 464/17; 464/18; 464719; 

456/1; 456/2; 456/3; 456/4; 456/5; 456/6; 456/7; 456/8; 456/9; 
456/10; 456/11; 456/12; 456/13; 456/14; 456/15; 456/16; 463/1; 
463/2; 463/3; 463/4; 463/5; 463/6; 463/7; 463/8; 463/9; 463/10; 
463/11; 463/12; 458/1; 458/2; 458/3; 458/4; 458/5; 458/6; 458/7; 
458/8; 458/9; 458/10; 458/11; 458/12; 458/13; 458/14; 467/1; 
467/2; 467/3; 467/4; 467/5; 467/6; 467/7; 467/8; 467/9; 467/10; 
467/11; 466/1; 466/2; 466/3; 466/4; 466/5; 466/6; 466/7; 466/8; 
465/2; 465/3; 465/11; 465/10; 468/1; 468/2; 468/3; 468/4; 468/5; 
468/6; 468/7; 468/8; 468/9; 468/10; 468/11; 468/12; 468/13; 
468/14; 468/15; 468/16; 468/17; 468/17; 446/1; 446/2; 446/3; 
446/4; 446/4; 446/5; 446/6; 446/7; 446/8; 446/9; 446/10; 446/11; 
446/12; 446/13; 446/14; 447/1; 447/2; 447/3; 447/4; 447/5; 447/6; 
447/7; 447/8; 447/9; 447/10; 447/11; 447/12; 447/13; 447/14; 
447/15; 447/16; 447/17; 447/18; 447/19; 447/20; 447/21; 447/22; 
447/23; 447/24; 457/1; 457/2; 457/3; 457/4; 457/5; 457/6; 457/7; 
457/8; 457/9; 457/10; 457/11; 457/12; 457/13; 457/14; 249/2; 
450/1; 450/2; 450/3; 450/4; 450/5; 451/1; 451/2; 451/3; 451/4; 
451/5; 451/6; 452/1; 452/2; 452/3; 452/4; 452/5; 452/6; 452/7; 
452/8; 452/9; 452/10; 452/11; 449/1; 449/2; 449/3; 448/1; 448/2; 
448/3; 448/4; 249/1; 250/1; 250/2; 250/3; 250/4; 250/5; 250/6; 
250/7; 251/1; 251/2; 251/3; 251/4; 251/5; 251/6; 252/1; 252/2; 
252/3; 253/2; 253/3; 253/4; 253/5; 253/7; 255/1; 255/2; 255/3; 
255/4; 255/5; 255/6; 254/1; 254/2; 254/3; 254/3; 254/4; 442/1; 
442/2; 442/3; 442/4; 442/5; 442/6; 442/7; 441/1; 441/2; 441/3; 
441/4; 441/5; 441/6; 441/7; 441/8; 441/9; 443/1; 443/2; 443/3; 
443/4; 443/5; 145/1; 145/2; 145/3; 145/3; 145/4; 145/5; 145/6; 
145/7; 145/8; 145/9; 145/10; 145/11; 145/12; 145/13; 145/14; 
145/15; 145/16; 145/17; 145/18; 145/19; 145/20; 145/21; 444/1; 
444/2; 444/3; 444/4; 444/5; 444/6; 444/7; 440/1; 440/2; 440/2; 
440/3; 440/4; 1808; 523/4; 523/6;

У случају неслагања пописа катастарских парцела и гра-
фичких прилога, меродаван је графички прилог.

А.3. Постојеће стање
Насеље Мали Мокри Луг, некада грађено као самостал-

но сеоско насеље, изградњом стамбених насеља на перифе-
рији града Београда постало је део континуално изграђеног 
подручја града.

За насеље је карактеристична нерегулисана улична мре-
жа и лоша инфраструктурна опремљеност. Такође је карак-
теристична трансформација сеоског типа становања у тип 
индивидуалног становања.

У оквиру предметног простора издвајају се целине и то:
– блокови уз Булевар краља Александра мешовите намене 

комерцијалне делатности са становањем и фудбалски терен 
и објекат ФК „Црвена звезда ИБЦ” у Улици Бајдиној бр. 14;

– блокови који заузимају централни део насеља доми-
нантне стамбене изградње, спратности од П до П+2+Пк, а 
уз Улицу Милана Тодоровића и до П+4;

– јужни део насеља који гравитира према ауто-путу који 
чине слободне-пољопривредне површине, површине намењене 
сеоском гробљу и мањим делом заузете стамбеном изградњом 
и произвидно-комерцијалним и магацинским садржајима.

У оквиру предметног простора издвајају се површине за 
јавне намене и то:

– Основна школа „Драгојло Дудић” у Булевару краља 
Александра бр. 525 са 780 деце од првог до осмог разреда, 
површином комплекса око 7.800 m² и БРГП око 2350 m²;

– Предшколска установа „Дечји луг” у улици Палих бо-
раца 2а, капацитета око 300 деце, површином комплекса 
око 9.200 m², БРГП око 1.520m²;

– Комунални објекат резервоар „Стојчино брдо”;
– Комунални објекат – гробље, површине око 50.000 m².
У насељу живи око 12.300 становника у око 4.000 до-

маћинстава.
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А.4. Правни и плански основ

Правни основ
Правни основ за израду и доношење предметног плана 

детаљне регулације садржан је у:
– одредби члана 27. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09)
– Правилнику о садржини, начину израде, начину вр-

шења стручне контроле урбанистичког плана, као и усло-
вима и начину стављања плана на јавни увид („Службени 
гласник РС”, број 12/04) 

– Одлуци о изради Плана детаљне регулације за насеље 
Мали Мокри Луг – општина Звездара („Службени лист гра-
да Београда”, број 11/05) 

Плански основ
Према Генералном плану Београда 2021. („Службени 

лист града Београда”, бр. 27/03, 25/05,63/09), који предста-
вља плански основ за израду овог плана детаљне регула-
ције, наведено подручје, у оквиру граница овог плана, нала-
зи се у површинама намењеним за:

– јавне службе, јавне објекте и комплексе (дечје установе, 
основне школе, установе примарне медицинске заштите);

– комуналне објекте;
– гробље;
– спорт, спортске објекте и комплексе;
– јавне службе, јавне објекте и комплексе на осталом 

грађевинском земљишту;
– становање (индивидуално и мешовити градски блокови);
– комерцијалне зоне и градске центре;
– привредне делатности. 
Дечје установе
Табела 57:
Рекапитулација потребних капацитета

Објекат m²/кориснику 6,5-7,5
Капацитет макс. 270 деце
Парцела m²/кориснику 15-18
Спратност П+1
Паркинг место на m² објекта или зап. ван парцеле

Основна школа
Табела 59:
Рекапитулација потребних капацитета

Објекат: m²/кориснику 6,5-7,5
Објекат: m²/становнику гравитирајућег 
подручја

0,4 – 0,64 (1,5 смена)
0,6 – 0,96 ( 1 смена)

Капацитет 24-40 одељења
Парцела m²/кориснику мин. 25 m² /ученика 

у једној смени
Парцела m²/ становнику гравитирајућег 
подручја

1,0 – 2,0 (1,5 смена)
1,5 – 3,0 (1 смена)

Спратност П+2 (П+3)
Паркинг место на m² мин. број запослених на парцели за 10% запослених

Установе примарне медицинске заштите
Табела 63:
Рекапитулација потребних капацитета

објекат m²/гравитирајућег становника 0.003-0,09
Капацитет П+1 – П+2 *
Парцела m² /становн. гравитирајућег подручја 0,05-0,12
Спратност П+1 – П+2
Паркинг место на m² објекта или зап. на парцели

20-25% запослених

* Волумен, спратност и припадајуће земљиште су диктирани просторно-програм-
ским факторима у друштвеним окружењима и потребама.

Комунални објекти
Простори намењени комуналним делатностима орга-

низују се према посебним прописима и условима који важе 
за сваку посебну врсту, с тим што се организација површи-
на и комплекса планира и у складу са наредном табелом.

Табела 81:
Посебна правила уређења простора за комуналне делат-

ности и инфраструктурне површине

Комплекси Ограда Степен 
заузетости 

максимално
(%)

Проценат 
зеленила 

минимално
(%)

Проценат во-
донепропусних 
манипулатив-
них површина 

максимално
(%)

трансформаторске 
станице

висока 40 – 60 10 30

топлане висока 35 – 65 15 20
постројења за пречишћа-
вање

висока 30 – 60 20 20

комунални пунктови према 
врсти

25 – 45 10 35

антенски стубови висока 10 – 20 60 20

Индекс изграђености и висина објекта зависе од врсте и 
технологије постројења и утврђују се у складу са околним 
простором и детаљнијим условима и прописима.

Када се копмплекс одређен за инфраструктурне повр-
шине и комуналне делатности разрађују регулационим пла-
ном или урбанистичким пројектом, структура коришћења 
површина може се одредити и другачије, уз образложење 
одступања.

Гробље
Основни елементи за димензионисање површина за са-

храњивање приказани су у табели 72.
Табела 72:
Основни елементи за димензионисање површина за са-

храњивање
врсте гробних места бруто површина (m²)

гробнице – двојне око 12
гробови у низу око 5
гробови за урне розаријуми око 1,20

колумбаријуми око 0,40

Спорт спортски објекти и комплекси
У Генералном плану Београда 2021. у поглављу 4.7. 

Спорт, спортски објекти и комплекси дефинисано је да се 
задржавају постојећи спортски објекти и коплекси, уз мо-
гућност реконструкције и повећања техничке и простор-
не опремљености, у складу са међународним правилима и 
прописима за поједине категорије спортских објеката. Ово 
последње се односи на такмичарске спортске објекте који 
својим капацитетима, прописаним садржајима и степеном 
опремљености могу одговорити строгим захтевима ФИФА 
и УЕФА.

Комплекс цркве
Земљиште на коме се налазе верски објекти и објекти 

из њиховог састава спада у остало грађевинско земљиште. 
Комплекс на коме се налазе верски објекти чине поред црк-
ве и пратећи садржаји: управно-административни садр-
жаји, друштвене просторије, образовно-културни садр-
жаји, резиденцијални и пратећи (комерцијални) садржаји и 
површине за одмор и рекреацију. 
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Урбанистички параметри за православну цркву:
– 0,10 m² објекта по становнику гравитационог подручја 

парохијске општине;
– 0,30-0,50 m² парцеле по становнику;
– стационирање возила на парцели – комплексу. 
Становање (индивидуално и мешовити градски блокови)
– индекс изграђености до 3.0 (компактни блокови)
 до 2.0 (отворени блокови)
 до1,2 (индивидуално становање)
– степен заузетости 50 % (компактни блокови)
 35% (отворени блокови)
 40-50% (индивидуално становање)
– висина објекта  1-1,5 ширине улице (компактни 

блокови)
 дo П+6+(Пс) (отворени блокови)
  П+1+Пк (индивидуално 

становање)

Комерцијалне зоне и градски центри
Табела 51:
Урбанистички показатељи за парцеле и објекте у зонама 

улазних праваца у град
Максимални индекс изграђености (И) 1.5
Максимални степен заузетости (З) 50%
Максимална висина венца и спратност 16 m, П+3+Пк
Начин паркирања На својој парцели 
Зеленило мин. 20% и озелењен паркинг

Табела 52:
Урбанистички показатељи за парцеле и објекте у По-

словним комплексима изван градских језгара и изван по-
словно трговачких улица

Пословни 
комплекси 

у централној 
зони

Пословни 
комплекси

у средњој зони

Пословни 
комплекси

у спољној зони и 
рубној зони 

Индекс изграђености 
(И) маx

3,5 (изузетно 4,5) 2,0 (изузетно 
3.0)

1,0 (изузетно 1.5)

Степен заузетости (З) маx 70% 50% 50%
Минимална површина 
грађевинских парцела

300 500 500

Максимална висина 
венца
и спратност 

32 m 
П+8+Пк

18 m 
П+4+Пк

16 m

Начин паркирања на својој парцели на својој парцели на својој парцели
Зеленило мин. 10% и озелењен 

паркинг
15% и озелењен 
паркинг

20% и озелењен 
паркинг

Привредне делатности
Табела 43:
Урбанистички параметри за ниво блока у производним 

погонима
Степен заузетости 50 %
Индекс изграђености 0.35 – 1.0 
Минимални проценат озелењених површина на парцели до 1 ha – без 
паркинга

20%

Минимални проценат озелењених површина на парцели до 1– 5 ha – 
без паркинга

25%

Минимални проценат озелењених површина на парцели до > 5 ha – без 
паркинга

30 – 50%

Висина објекта осим технолошких елемената m 16 m
Густина запослених / ha 50 – 200
Минимално растојање грађевинске од регулационе линије 5 m
растојање грађевинске линије од бочних и задње границе парцеле 1/2 h
Број потребних паркинга остварити унутар парцеле
Дозвољени радови на парцели: рушење, изградња, доградња, надзиђи-
вање, реконструкција, санација, адаптација, промена намене

+

Табела 39 :
Општа правила заштите животне средине
Еколошка категорија предузећа према документацији

КАТЕГОРИЈА ПРЕДУЗЕЋА* A Б В Г Д
ЗАШТИТНО ОДСТОЈАЊЕ** < 50 50 – 100 100 -500 500 – 1000 > 1500
Потребна урбанистичка 
документација за заштиту 
животне средине***

- АУ АУ
ПО

АУ, ПO
СПУ

AУ,ПO
СПУ

* Када је присутно више ризика, категорија предузећа се одређује према највећем 
ризику.

** Заштитна одстојања између индустрије и стамбених насеља. 
 По правилу заштитно одстојање обезбеђује се унутар граница привредног обје-

кта или комплекса.
*** АУ – анализа утицаја објеката на животну средину 
 ПО – процена опасности од хемијског удеса
  СПУ – стратешка процена утицаја комплекса на животну средину

Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

Б.1. Намена земљишта
Земљиште у оквиру границе плана подељено је на:
Земљиште за јавну намену:
– саобраћајне површине;
– јавне објекте и комплексе (основне школе, дечје уста-

нове, социјална заштита, здравствена станица са месном 
заједницом);

– комуналне објекте (резервоар за воду „Стојчино брдо”, 
мерно регулациона станица – МРС, гробље, јавна површина 
за ретензиони простор, регулисано корито Малог Мокро-
лушког потока, трафо станице);

– зелене површине.
Земљиште остале намене, намењено за:
– становање;
– комерцијалне делатности;
– привредне делатности;
– комплекс цркве;
– спортске објекте и комплексе.
Површине за јавне намене аналитички су дефинисане 

и за њих су дати посебни услови за уређење и изградњу на 
парцели у поглављу Б.5.4. Објекти јавне намене.

Површине за остале намене приказане су на графичком 
прилогу „Планирана намена површина” у Р1:1000 – лист бр. 2.

Б.2 Биланси урбанистичких 
показатеља 

БИЛАНС ПЛАНИРАНИХ ПОВРШИНА

НАМЕНА ПОВРШИНА 
(m²)

ПОВРШИНА 
(%)

земљиште за јавну намену    
саобраћајне површине 357058 17.96
јавни објекти и комплекси 56694 2.85
комунални објекти 115078 5.79
зелене површине 72178 3.63
укупно 1 601008 30.23
земљиште остале намене    
становање 1278636 64.33
комерцијална делатност 91430 4.6
привредна делатност 6310 0.31
комплекс цркве 1923 0,10
спортски објекти 
и комплекси

8340 0.42

укупно 2 1386639 69.76
укупно 1+2 1987647 100
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ТАБЕЛА УПОРЕДНИХ ПАРАМЕТАРА
блок / зона 

или пар-
цела јавне 

намене

НАМЕНА „Из” 
индекс 
заузе-
тости 
пар-
целе 

према 
ПДР %

„Из” 
индекс 

заузетости 
парцеле 
према 
ГП-у 

Београда 
2021.

„Ии” 
индекс 

изграђе-
ности 

парцеле 
према 
ПДР

„Ии” индекс 
изграђености 
парцеле према 
ГП-у Београда 

2021.

% зеленила 
према ГП-у

Београда 2021.

% зелени-
ла према 

ПДР-у

однос 
становања и 
делатности 
према ГП-у

Београда 
2021.

однос 
становања и 
делатности 

према ПДР-у

 макс. спрат-
ност према 

ПДР

макс. 
спратност 
и висина 
слемена 
према 
ГП-у 

Београда 
2021.

9 / Ј1 социјална заштита 50 - 0,9 - - - 0:100 П+1 -
8 / Ј2 водовод резервоар - - - - - - По -
8 / Ј3 школа 20 - 0,4 6,5-7,5м2/кор. - 40 - - П+2 П+2(П+3)
28/Ј4 школа 20 - 0,45 6,5-7,5м2/кор. - 40 - - П+2 П+2(П+3)
30/Ј5 КДУ 30 - 0,4 6,5-7,5м2/кор. - 40 - - П+1 П+1
21/Ј7 КДУ 30 - 0,5 6,5-7,5м2/кор. - 40 - - П+1 П+1
83/Ј8 КДУ 30 - 0,5 6,5-7,5м2/кор. - 40 - - П+1 П+1
8 / Ј9 МРС - - - - - - П -
 9 / Ј10 ТС - - - - - - П -
83/Ј11 гробље 50 - - - 50 - - П
83/Ј12 зелене површине - - - - - - - - -
36/Ј13 здрав.станица и 

месна з.
35 - 0,7 - - 20 - 0:100 П+2 -

83/Ј14 ТС - - - - - - П -
95/Ј15 МРС - - - - - П -
-/Ј16 МРС - - - - - П -
83/Ј17 ретензија - - - - - - - - - -
83/Ј18 поток - - - - - - - - - -
46/Ј19 КДУ 30 0,5
зона А/А1 становање 50/40 40-50 0,7/1,0 до1,2 30 30 преко 51:до49 преко 80:до20 П+1+Пк(Пс) П+1+Пк
зона Б/Б1 становање 50/60 35-50 3,0/3,5 2,0-3,0 25-30 30 преко 51:до49 преко 51:до49 П+5+Пс П+6+Пс
зона В становање 40 40-50 1,0 до1,2 30 30 преко 51:до49 преко 80:до20 П+2+Пк(Пс) П+1+Пк
зона Г становање 40 40-50 1,8 до1,2 30 30 преко 51:до49 преко 51:до49 П+3+Пк(Пс) П+1+Пк
зона Д/Д1 комерц. дел. 50/60 50 0,7/3,5 0,5-1,5 20 30 0:100 0:100 12м/П+6+Пк 16м
зона Ђ привредне дел. 50 50 0,5 0,35-1,0 20 30 0:100 0:100 12м 16м
71 комплекс цркве 50 - 0,6 - - 30 - - П-П+1 -
4 спорт 10 - 0,1 - - 5 - - П -

ТАБЕЛА БИЛАНСА ПОВРШИНА
блок / зона 

или парцела 
јавне намене

НАМЕНА Површина зоне или пар-
целе јавне намене m²

„Из” индекс заузетости 
парцеле према ПДР %

„Ии” индекс из-
грађености парцеле 

према ПДР

БРГП
m²

максимална 
спратност према 

ПДР
9 / Ј1 социјална заштита 662 50 0,9 600 П+1
8 / Ј2 водовод резервоар 24572 - - - По
8 / Ј3 школа 16820 20 0,4 6800 П+2
28/Ј4 школа 19652 20 0,45 8400 П+2
30/Ј5 КДУ 7390 30 0,4 2950 П+1
21/Ј7 КДУ 4562 30 0,5 2280 П+1
83/Ј8 КДУ 4408 30 0,5 2200 П+1
8 / Ј9 МРС 1151 0,044 0,04 45 П
9 / Ј10 ТС 1165 - - -
83/Ј11 гробље 76752 50 0,005 400 П
83/Ј12 зелене површине 72178 - - - -
36/Ј13 здрав. станица и месна з. 1000 35 0,7 700 П+2
83/Ј14 ТС 1590 - - - -
95/Ј15 МРС 785 0,057 0,05 45 П
-/Ј16 МРС 1000 0,045 0,04 45 П
83/Ј17 јавна површина за ретензиони простор 9214 - - - -
83/Ј18 регулисано корито Малог Мокролушког потока 12045 - - - -
46/Ј19 КДУ 2200 30 0,5 1100 П+1
Зона А становање 777435 50 0,7 544204 П+1+Пк(Пс)
Зона А1 становање 189656 40 1,0 189656 П+2
Зона Б становање 128730 50 3,0 386190 П+5+Пс
Зона Б1 становање 8746 60 3,5 30611 П+5+Пс
Зона В становање 96396 40 1,0 96369 П+2+Пк(Пс)
Зона Г становање 77673 40 1,8 139746 П+3+Пк(Пс)
Зона Д комерц. дел. 82700 50 0,7 57890 12м
Зона Д1 комерц. дел. 4680 60 3,5 16380 П+6+Пк
Зона Ђ привредне дел. 6310 50 0,5 3155 12м
71 комплекс цркве 1923 50 0,6 720 П-П+1
4 спорт 8340 10 0,1 830 П
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Б.3. Карактеристичне зоне
На предметном подручју поред постојећих и планира-

них јавних објеката на земљишту за јавну намену, постоје 
и јавни објекти и комплекси у оквиру осталог грађевинског 
земљишта, а то су: комплекс Цркве Св. Трифуна и спортски 
комплекс – фудбалски терен и објекат ФК „Црвена звезда 
ИБЦ” у Улици Бајдиној бр. 14.

Земљиште за остале намене подељено је на више карак-
теристичних зона. Зоне су утврђене на основу одређених 
карактеристика изграђеног или неизграђеног ткива, од-
носно морфологије, волумена и спратности.

Зона А. Ова зона обухвата највећи део предметног прос-
тора и представља хетерогену структуру индивидуалног 
становања, са различитом величином парцеле од 300 m²,
700 m², 1.000 m², преко 2.000 m², спратношћу од П до 
П+2+Пк, веома различитом бруто изграђеном површином. 
Планирана спратност објеката П+1+Пк (Пс).

Зона А1. Ова зона планирана је у одређеним деловима 
предметног простора и представља прелазни тип, између 
зоне А, а према зонама В и Б. Планира се спратност објека-
та П+2.

Зона Б. Зона вишепородичног становања планирана је 
уз Булевар краља Александра. Обзиром да се регулацијом 
Булевара краља Александра руши први низ кућа , плани-
ра се изградња објеката који ће дати карактер стамбено 
пословне улице са утврђеном ивичном изградњом и оба-
везним повлачењем приземља. Повучено приземље омо-
гућава повољније развијање пословно-трговачких садржаја. 
Планира се спратност објеката П+5+Пс.

Зона Б1. Зона вишепородичног становања планирана 
између улица: Булевар краља Александра, Палих бораца 
(Нова А4) и Народног фронта (Нова Б14) у блоку 9 коју 
чине две грађевинске парцеле (УП1 и УП2 – обавезна ве-
рификација урбанистичко-архитектонског решења на Ко-
мисији за планове Скупштине града Београда). У приземљу 
објеката није дозвољено становање, а поред делатности 
обезбедити простор за депаданс дечије установе површине 
по 500 m² и простор за социјалну заштиту грађана површи-
не по 100 m², на свакој грађевинској парцели.

Зона В. Зона становања планирана у централном делу 
насеља које је највећим делом неизграђено. У оквиру на-
веденог простора планира се изградња слободностојећих 
стамбених објеката типа вила, на већим парцелама, спрат-
ности П+2+Пс(Пк).

Зона Г. Зона становања планирана на рубном делу прос-
тора који је обухваћен предметним планом уз Улицу Ми-
хајла Тодоровића и уз Улицу Хазарску. Ову зону карактери-
шу поред објеката ниске спратности и већи број изграђених 
објеката веће спратности до П+3+Пк (Пс). 

Зона Д. Зона комерцијалних делатности планира се за 
изградњу објеката комерцијално-услужних садржаја чије 
је основно ограничење не угрожавање животне средине и 
компатибилност са суседним наменама (становање).

Зона Д1. Зона комерцијалних делатности уз Булевар 
краља Александра, пословно-трговачког садржаја (послов-
но-трговачке улице), спратности П+6+Пк.

Зона Ђ. Зона привредне делатности планира се за из-
градњу објеката привредне делатности, односно за из-
градњу малих и средњих фирми које могу бити лоциране 
унутар стамбеног ткива као и на рубним деловима стамбе-
ног насеља тако да њихова функција не изазива непријат-
ност суседству, односно не угрожава животну средину и 
компатибилност са суседним наменама (становање). 

Б.4. Услови заштите културноисторијског наслеђа 
Са аспекта заштите културних добара у оквиру грани-

ца планског подручја предметни простор као целина није 
утврђен за културно добро и не ужива статус претходне 
заштите.

У оквиру граница плана налазе се два локалитета чије је 
очување неопходно. То су Мокролушко гробље и археолош-
ки локалитет Стојчино брдо.

На падини изнад Ауто-пута Београд–Ниш налази се 
Мокролушко гробље, које представља целину меморијалног 
карактера. На истом простору ово сеоско гробље развија-
ло се спонтано и стихијски последњих 170 година. Постоји 
неколико надгробних споменика датираних с почетка XIX 
века (1830. година, 1836.година и 1849. година), и далеко 
бројнији фонд споменика из друге половине XIX века ра-
сутих по ширем простору гробља. Типски, ови споменици 
припадају сеоским надгробним споменицима београдске 
околине, обликовно карактеристични за цео XIX и почетак 
XX века.

Надгробни споменици XX века заступљени су у 
највећем броју у скали најразличитијих облика и величине.

Гробље у Малом Мокром Лугу има историјски, етног-
рафски и ликовни значај и представља органску целину са 
селом како у прошлости тако и данас.

Приликом реконструкције и урећења гробља мора се 
обезбедити очување и заштита старих надгробних споме-
ника непосредно у сарадњи са Заводом за заштиту споме-
ника културе града Београда.

У фази спровођења плана, приликом сарадње са За-
водом за заштиту споменика културе града Београда на 
реализацији планиране реконструкције и проширења 
постојећег гробља, биће дефинисане прецизне и стручне 
препоруке које ће се односити на очување одређеног броја 
надгробника и њихову презентацију у оквиру планираног 
уређења гробља, а у циљу очувања старог гробља као прос-
торне меморијалне целине, значајне за очување континуи-
тета културно-историјских и амбијенталних вредности на-
сеља у целини.

Археолошки локалитет „Стојчино брдо”, евидентиран је 
у оквиру подручја плана на јужној падини Звездаре изнад 
булевара Краља Александра, непосредно изнад Основне 
школе „Драгојло Дудић”, и по материјалним налазима при-
пада античком периоду. Уколико се на том подручју буду 
изводили било какви земљани радови, потребно је прет-
ходно обавити сондажна археолошка ископавања. 

На осталом простору у оквиру граница предметног пла-
на нема евидентираних налаза.

Уколико се приликом извођења земљаних радова на 
подручју плана наиђе на археолошке остатке, све радове 
треба обуставити и о томе обавестити Завод за заштиту 
споменика културе града Београда, како би се предузеле 
неопходне мере за њихову заштиту. Инвеститор је дужан 
да по члану 110. Закона о културним добрима („Службени 
лласник РС”, број 71/94), обезбеди финансијска средства за 
извођење археолошких радова 

У поступку спровођења плана обавезна је сарадња са 
Заводом за заштиту споменика културе града Београда за 
грађевинску парцелу Ј2 Водоводни резервоар „Стојчино 
брдо”, становање Зона В у блоку 8 и грађевинску парцелу 
Ј11 Гробље у блоку 83. Наведени археолошки локалитети су 
означени симболом у графичким прилозима.

(Услови Завода за заштиту споменика културе града Бе-
ограда, бр. Р 404/08 од 13. марта 2008. године)
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Б.5. Урбанистички услови за јавне површине и јавне 
објекте

Б.5.1 Јавне саобраћајне површине

У оквиру подручја предметног плана аналитички су 
дефинисане грађевинске парцеле за јавне саобраћајне по-
вршине (ознаке С1, С2, С3,...) и комунални коридори за ка-
нализацију (ознаке К1, К2, К3,...), приказане на гарафичком 
прилогу број 4. „План парцелације јавних површина са 
смерницама за спровођење” у Р1:1.000, и њихова деоба није 
дозвољена. 

Јавне саобраћајне 
површине

Број катастарске парцеле Број 
грађевинске 

парцеле
ул. Зелено брдо КО Мали Мокри Луг

Делови парцела: 151/3; 151/13; 148/5; 148/6; 
148/7; 148/8; 148/9; 148/10; 148/11; 151/1; 151/5; 
151/2; 151/8; 151/10; 151/11; 152/8;

С1

ул. Златиборска КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 155/15; 155/10; 154/17; 155/16; 
157/11; 153/21; 153/42; 153/43; 153/20; 153/39; 
153/61; 153/58; 153/18; 
Делови парцела: 155/8; 149/6; 155/2; 155/9; 
156/2; 156/21; 155/3; 155/14; 155/4; 156/7; 156/22; 
156/6; 156/10; 156/11; 156/15; 156/3; 154/16; 
154/5; 154/18; 155/17; 155/12; 155/13; 154/3; 
154/4; 154/1; 154/16; 154/20; 154/21; 154/22; 
154/23; 154/12; 153/35; 157/12; 157/93; 158/3; 
158/19; 158/25; 158/26; 153/41; 153/40; 5346; 
158/5; 158/45; 158/37; 159; 159/11; 1800/1; 209/13; 
209/12; 210/11; 210/1; 211/8; 1800/212; 1800/11; 
1535; 53/44; 153/14; 153/45; 1800/10; 1800/9; 
185/7; 212/5; 212/12; 153; 153/42; 1008/8; 1008/7; 
153/12; 153/48; 153/11; 1008/6; 1008/5; 153/1; 
153/49; 153/10; 453/7; 153/53; 153/19; 153/17; 
153/33; 153/4; 153/5; 153/34; 153/35; 158/6; 

С2

ул. Геце Кона КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 165/18; 170/21; 174/3; 160/23; 
160/9; 160/10; 160/6; 178/7; 177/4; 176/7; 176/8; 
176/9; 175/4; 160/22 
Делови парцела: 162/5; 165/3; 165/14; 165/16; 
165/17; 165/19; 162/7; 62/1; 165/23; 165/22; 162/13; 
162/12; 170/18; 162/11; 173/; 173/5; 173/2; 173/2; 
170/1; 1612/4; 174/2; 171/1; 174/4; 75/6; 175/1; 
175/3; 175/15; 161/5; 160/8; 160/20; 160/4; 160/18; 
160/5; 176/2; 177/2; 171/1; 178; 178/1; 178/5; 178/2; 
160/15; 160/4; 160/3; 160/1; 160/19

С3

ул. Карла Илића КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 160/17; 181/3; 182/6; 183/2; 183/6; 
172/11; 172/9; 170/146; 183/13; 
Делови парцела: 160/15; 178/2; 178/5; 178/1; 
178/4; 178/6; 178/3; 181/4; 181/5; 181/2; 182/2; 
18273; 181/3; 182/4; 183/1; 183/4; 183/3; 172/14; 
172/15; 172/10; 172/1; 170/42; 170/44; 170/40; 
171/6; 170/50; 170/1; 1702; 170/33; 170/39; 172/8; 
172/17; 172/2; 172/12; 18377; 183/8; 183/12; 
183/10; 182/6; 182/7;

С4

ул. Црвене звезде КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 1798/3; 1798/5; 1798/6; 1798/7; 
1798/8; 1798/9 
Делови парцела: 1798; 1798/4; 145/15; 169/10; 
169/11; 169/18; 169/19; 169/20; 169/12; 170/48; 
170/3; 170/11; 1798/1; 1798/13; 145/1; 145/6; 
145/17; 145717; 145/18; 1451/31; 145/19; 145/9; 
145/44; 145/4; 145/15; 1798/13

С5

ул. Слободана 
Принципа

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 145/46; 145/8; 145/20; 145/21; 
145/27
Делови парцела:145/51; 145/29; 145/22; 145/11; 
145/12; 145/13; 145/45; 145/7; 145/35; 145/3; 
145/36; 145/38; 145/6; 145/12; 145/5;

С6

ул. Карла Илића КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 144/29; 144/44; 144/32 
Делови парцела: 144/47; 144/48; 144/1; 144/18; 
144/21; 144/22; 144/23; 144/24; 144/25; 144/26; 
144/27; 144/29; 144/28; 144/1; 144/10; 144/9; 
144/36; 144/49; 144/3; 144/40; 143710; 143/9; 
143/8; 144/31; 144/37; 144/30; 144/45

С7

ул. Бајдина КО Звездара
Делови парцела: 5105/1; 5105/2; 5105/3; 5103/35; 
5103/50; 5103/34; 5103/33; 5106/1; 5106/4; 5106/2; 
5107/3; 5107/2; 5108;
КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 1862/6; 1862/5; 1862/4; 1862/3; 
1862/2; 
Делови парцела:1862/7; 144/38; 144/45; 144/30; 
144/48; 144/35; 145/47; 145/43; 145/77; 145/15; 
1862/1; 1798/4; 1798/2; 167/1; 167/6; 166/4; 166/2; 
165/6; 165/13; 164/4; 163/1; 156/21; 156/2; 155/9; 
155/8; 149/5; 149/4; 151/3; 148/5; 148/6; 148/7; 
147/1; 150/1; 150/2; 150/3;

С8

ул. Нова КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 162/4; 169/16; 170/45
Делови парцела: 156/11; 156/15; 156/3; 156/13; 
156/44; 163/9; 163/10; 162/14; 156/4; 161/9; 165/2; 
165/12; 165/14; 165/3; 169/15; 169/14; 170/10; 
170/8; 170/11; 1710/3; 170/48; 170/49; 1798/1; 
1798/11; 145/22; 145/25; 145/24; 1798/13

С9

ул. Црвене звезде КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 1798/12; 144/50; 171/7 
Делови парцела: 145/22; 145/23; 145/2; 145/10; 
145/11; 1798/11; 1798/1; 144/28; 144/18; 143/1; 
143/13; 171/2; 171/6; 170/30; 170/29; 1843/7;

С10

ул. Миријевска КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 1799/5; 209/14; 209/8; 1799/41; 
144/4; 1801/2; 1801/3 
Делови парцела: 206/1; 206/6; 1799/1; 159/7; 
159/11; 159/6; 1800/1; 209/13; 209/11; 209/7; 
1799/9; 194/4; 1801/1; 194/1; 194/2; 145; 208/2; 
208/1; 208/3; 206/19; 206/8; 206/18; 206/3; 206/7; 
196; 197; 199/2; 517; 198/1; 198/2

С11

ул. Нова Б22 К О Мали Мокри Луг
Делови парцела: 522/6; 522/7; 522/8; 524/3; 526/1; 
526/2; 523/6; 1808; 523/4; 542/1; 542/2; 541/1; 
540/3; 540/2; 522/5; 522/4; 520;

С12

Бул. краља Алек-
сандра

КО Звездара
Целе парцеле: 13489/1; 13489/10; 5100/2; 5101/3; 
5101/4; 5102/2; 5103/52; 5103/62; 5103/67; 
5103/66; 5103/65; 5103/64; 5104/2; 5105/4; 5105/2; 
5103/1; 5103/4; 5103/5; 5103/7; 5103/9; 5103/63;
Делови парцела: 13489/8; 7799/1; 5099/2
КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 2856/40; 1657/1; 1858; 1856729; 
142/2; 142/3; 141/11; 141/10; 141/12; 141/9; 
141/11; 141/6; 141/13; 140/5; 140/6; 14077; 139/1; 
139/5; 138/12; 1786/41; 138/11; 138/10; 234/2; 
235/3; 235/4; 237/5; 237/6; 237/8; 237/9; 2797/2; 
1797/3; 238/5; 238/6; 238/8; 238/9; 239/4; 239/5; 
240/8; 240/7; 240/3; 240/9; 240/11; 240/12; 240/10; 
244/3; 244/4; 24475; 244/6; 24573; 1786/26; 24873; 
1802/2; 1802/4; 213/8; 213/10; 213/12; 213/6; 
215/6; 215/5; 215/11; 215/13; 216/2; 216/3; 21`9/3; 
219/4; 220/4; 220/5; 220/7; 220/11; 220/13; 221/3; 
224/4; 221/9; 221/2; 226/17; 226/18; 226/19; 
226/20; 226715; 226/16; 226/14; 227/3; 227/5; 
227/6; 233/3; 233/4; 233/5; 128/16; 228/17; 489/4; 
489/5; 489/6; 1786737; 1786/46; 1786727; 1786/39; 
1786731; 1786/32; 1786/33; 1786/34; 1786/35; 
1786/36; 1786/37; 1786/38; 193/5; 494/5; 494/6; 
495710; 495/5; 495/2; 495/14; 495/15; 495/18; 
495/20; 495/21; 495724; 496/6; 496/7; 496/8; 
496/9; 497/15; 540/1; 540/6; 541/3; 542/10; 523/14; 
523/11; 523/10; 523/15; 523/9; 523/`12; 523/8; 
523/13; 519/5; 519/6; 51977; 1786/47; 1786/48; 
518/2; 200/3; 201/6; 201/8; 201/4; 201/5; 201/8; 
203/3; 203/4; 203/5; 204710; 204/16; 204/13; 
2104/15; 204/8; 204/11; 204/18; 205/5; 205/6; 
206714; 206/14; 206/16; 206/21; 206/17; 206/3; 
206/20; 206722; 1799/3; 1799/11; 1786/40; 1786/25; 
1786/24; 1786/23; 1786/22; 1786/21; 1786/20; 
1786/19; 1786/18; 1786/17; 1786/16; 1786/15; 
1786/14; 1786/13; 1786713; 1786/12; 1786711; 
1786/10; 1786/9; 1786/8; 1786/7; 180/9; 180/11; 
180/10; 180/10; 180/4; 179/3; 179/2; 181/8; 181/9; 
182/10; 182711; 183/14; 183/15; 183716; 171/16; 
171/21; 171/18; 172/18; 172/19; 1718/14; 171/14; 
171/20; 171/19; 143/24; 143/9; 143/23; 143/22; 
143/18; 143719; 143/20; 143/21; 143/26; 144/53; 
144/58; 144/55; 144/54; 149/57; 1786/42; 144/38 
Делови парцела: 512/1; 1786/2; 1786/1; 1786/49; 
1786/49; 543/2; 543/5; 543/6; 543/7; 543/8; 1809/2; 
1246; 1247/1; 1786/45; 1786/26; 1249/2; 2839/2; 
1251/6; 1848/30; 498/8; 498/1; 1786/44; 1786/30; 
539/7; 1230/1;

С14
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Бул. краља Алек-
сандра (испра-
вљачка станица)

КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 542/4; 1786/44; 498/1; 498/7; 
1486/53; 1786/30

С15

ул. Кружни пут КО Звездара
Целе парцеле: 1540/2; 13504/3; 13504/4;
Делови: 13504; 13504/2; 13504/1; 13540/1; 
13540/6; 13540/7
КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 1863/1; 1785/6; 1785/4; 1785/1; 71/23
Делови парцела: 30/13; 30/17; 1863/14; 1863/8; 1863/7; 
1863/6; 1863/5; 1863/4; 1863/3; 1863/10; 1785/4; 71/18

С16

ул. Устаничка 
(тротоар)

КО Звездара
Делови парцела: 1588/7; 15886; 13543; 13530; 
13537; 13529; 13528; 13527/1; 13526/1; 13525/1

С17

ул. Кружни пут КО Звездара
Делови парцела: 13525/1; 13540/1; 13539; 13540/6

С17-1

ул. Устаничка (ок-
ретница-тротоар)

КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 25/4; 25/5; 25/1; 25/6; 24/2; 24/6

С18

ул. Михајла Тодо-
ровића

КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 5/4; 5/3; 1783/1; 7/1; 1783/2 
КО Звездара
Делови парцела: 15882/1; 15882/2; 15877/2; 
15888/5; 15880/15

С19

ул. Михајла Тодо-
ровића

КО Звездара
Цела: 15582/5
Делови 13540/1; 13540/7; 13539;
КО М.М. Луг
Цела парцела: 26/6; 29/3; 30/11
Делови: 23; 24/2; 24/4; 24/5; 24/6; 25/6; 25/7; 26/2; 
26/3; 28/4; 29/2; 28/2; 28/3; 28/6; 27/3; 27/1; 1863/15; 
30/8; 30/10; 30/12; 30/13; 1863/14; 26/5; 27/2; 30/9;

С19-1

ул. Виноградска 
(Нова) Д239

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 35/7 
Делови парцела: 323/1; 10/5; 10/7; 10/3; 40; 11/1; 
11/2; 12/1; 17/1; 17/2; 17/5; 39; 38; 1784/1; 37/1; 
18/2; 18/1; 37/2; 30/6; 36/1; 36/6; 35/5; 35/1; 30/15; 
30/7; 1784/2; 1863/14; 35/7;

С20

ул. Нова Г2 КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 26/2; 21; 20; 15; 16; 17/3; 17/4; 
38; 19/1; 19/2; 1784/1; 17/5

С21

ул. Нова Б2 КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 25/7; 24/1; 13/5; 13/1; 26/2; 21; 
14/1; 14/2; 7/5; 12/2; 7/4; 10/6; 10/8; 11/3; 11/5

С22

ул Бојаџијска КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 23; 7/1; 6; 7/2; 7/3; 7/4; 8/1; 8/2; 
10/6; 10/4; 323/6; 9; 332/1; 332/1; 323/4; 324/2; 
331/1; 331/2; 327/1; 328/1; 329/1; 330/1; 330/5; 
331/3; 344/7; 344/14; 342; 333/1

С23

ул. Нова С1 КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 
Делови парцела: 7/2; 5/3; 5/2;

С24

ул. Слободана 
Лале Берберског

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 398/5; 372/11; 
Делови парцела: 1783/1; 5/4; 5/1; 4/1; 4/2; 1/2; 
2/5; 2/4; 3/2; 3/4; 3/5; 1787/1; 333/1; 334/1; 334/2; 
334/3; 334/4; 334/5; 334/4; 33478; 334/11; 334/22; 
334/13; 342; 341/1; 341/2; 343; 344/4; 1787/2; 
345/1; 345/2; 373/2; 373/1; 373/3; 1787/3; 373/4; 
373/5; 369/5; 1789/1; 398/2; 398/1; 398/3; 1787/7; 
372/6; 408/24; 1787/6; 372/4; 372/1; 372/3; 412/3; 
В.М.Луг
Део 4/1

С26

ул. Теодосијева КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 4/1; 4/4; 4/2; 8/2; 9

С27

ул. Западно 
селиште

КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 4/2; 333/1; 332/1; 332/2

С28

ул. Живка Дави-
довића

КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 1856/26; 71/2; 1785/; 71/18; 
1856/1; 1856/20; 1856/27; 1856/38
КО Звездара
Део: 13489/1

С29

ул. Првомајска КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 75/9; 97/8; 73/6; 73/7; 97/18; 75/6; 
75/10; 63/2; 63/44; 59/8; 59/10; 57/47; 17/46; 58/47; 
58/48; 58/46; 58/5; 57/45; 58/49; 57/49; 5574; 55/7; 
53/3; 53/30; 51/8; 51/9; 51/10; 101/6; 50/5; 48/57; 
46/60; 47/17; 322/41; 322/37; 303/4; 310/41; 97/14; 
61/21; 59/10 
Делови парцела: 1856/27; 1856/1; 1856/28; 
1896/19; 73/4; 73/1; 73/5; 97/20; 97/22; 97/11; 
97/24; 97/23; 59/13; 59/26; 95/27; 95/25; 75/2; 
75/4; 75/3; 63/5; 61/1; 57/44; 55/13; 55/6; 53/35; 
53/36; 51/2; 51/25; 50/11; 48/44; 48/12; 48/9; 46746; 
46713; 47/2; 46/45; 46/14; 322/35; 322/2; 322/42; 
322/36; 303/1; 302/2; 307/2; 308/2; 308/4; 309/1; 
309/2; 309/3; 309/4; 309/5; 309/6; 309/7; 309/8; 
309/11; 310/10; 310/11; 310/19; 310/12; 310/18; 
310/17; 308/1; 308/5; 115/5; 114/3; 112/4; 109/8; 
109/13; 109/15; 108/26; 108/27; 51/1; 53/2; 55/1; 
59/12; 59/1; 59/2; 59/3; 59/9; 59/6; 59/7; 59/5

С30

ул. Првомајска КО Звездара
Део: 13489/1; 13489/12

С30-1

ул. Фочанска КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 66/10; 100/5; 100/6; 66/29;
Делови парцела:100/4; 100/3; 100/2; 100/7; 100/1; 
100/10; 100/9; 100/8; 99/12; 99/7;99/5; 99/4; 70/8; 
70/9; 70/3; 72/7; 66/5; 100/10; 66/19; 66/5; 99/9;

С31

ул. Хазарска / 
Ратка Павловића

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 97/10; 63/46; 63/37; 63/38; 97/19; 
98/4; 63/30; 63/28; 63/22; 63/26; 63/25; 63/24; 
63/44; 63/4; 63740; 64/7; 64/8; 64/9; 64/10; 63/3; 
97/9; 45/3; 57/50; 57/4; 58/1; 18/33; 58/35; 58/34; 
58/36; 58/34; 5808; 5708; 57 2; 5730 
Делови парцела: 97/11; 97/24; 97/23; 63/45; 63/4; 
63/8; 63/9; 63/10; 63/11; 63/12; 63/19; 63/18; 63/17; 
63/1; 63/16; 63/15; 64/12; 100/8; 100/9; 99/7; 99/6; 
98/3; 62/1; 62/5; 43/6; 43/1; 43/2; 43/3; 45/12; 
45/13; 57/1; 57/15; 57/16; 57/11; 57/20; 57/21; 
57/22; 57/25; 57/26; 5707; 57/38; 57/44; 58/50; 
58/45; 58/44; 58/43; 58/42; 58/41; 58/25; 58/17; 
58731; 58/32

С32

ул. Пештерска/
Нова В2

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 33/7; 53/19; 53/20; 53/21; 53/22; 
53/23; 53/24; 53/25; 53/26; 53/27; 53/14; 56/7; 56/9; 
56/11; 56/13; 565; 54; 54/5; 54/16; 55/15 
Делови парцела: 41/1; 41/2; 41/3; 41/4; 41/5; 41/6; 
41/7; 42/2; 42/4; 44/8; 44/4; 44/5; 45/15; 45/16; 
43/7; 45/17; 53/15; 53/16; 53/12; 53/34; 53/12; 
53/28; 53/35; 53/36; 53/1; 53/10; 56/1; 56/2; 56/3; 
56/4; 56/5; 56/6; 56/8; 56/10; 56/10; 56712; 56/11; 
54/3; 54/2; 54/1; 55/3; 55/2; 55/8; 55/6

С33

ул. Шумадијска/
Нова Д2

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 49/8; 48/40; 48/41; 48/42; 48/43; 
48/47; 48/18 
Делови парцела: 11/3; 44/2; 44/7; 44/6; 44/9; 45/8; 
48/1; 49/7; 49/6; 49/5; 48/36; 48/37; 48/38; 48/4; 
48/5; 49/2; 49/3; 48/10; 50/7; 48/44; 48/12; 48/9; 
48/12; 48/13; 48/14; 48/16; 50/11

С34

ул. Аврама Петро-
нијевића

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 45/22; 47/1; 47/2; 47/2; 47/3; 47/4; 
47/5; 47/8; 47/9; 47/10; 47/11; 47/12; 47/13; 47/14; 
47/15; 47/16; 46/41; 46/41; 46/42; 46/43; 46/44; 
46/56; 46/29; 46/32 
Делови парцела: 41/4; 44/2; 44/1; 45/10; 45/20; 
45/21; 45/23; 45/18; 45/19; 47/2; 46/1; 46/2; 46/13; 
46/3; 46/4; 46/5; 46/51; 4676; 46/7; 436/50; 46/8; 
46/9; 46/10; 46749; 46/11; 46748; 46/12; 46/47; 
46/12; 46744; 46/45; 46/15; 46/16; 46/17; 46/18; 
46/19; 46/10; 46/20; 46/38; 46/21; 46/37; 46/22; 
46/56; 46/36; 46/23; 46/54; 46/24; 46/25; 46/25; 
46/33; 46/21; 46/26; 46/27

С35

ул. Биљане Јова-
новић

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 320/7;
Делови парцела: 10/4; 10/1; 10/5; 323/6; 323/7; 
323/2; 322/38; 322/10; 322/11; 322/12; 322/13; 
322/14; 322/3; 322/1; 322/4; 322/5; 322/6; 322/7; 
322/8; 322/36; 303/1; 303/9;; 303/16; 303/15; 321/9; 
321/8; 321/7; 321/4; 321/5; 321/3; 320/1; 320/2; 
303/11; 303/12; 320/4;

С36

ул. Западно 
селиште

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 325/9 
Делови парцела: 323/4; 323/2; 32375; 319/1; 319/2; 
319/3; 326/1; 325/2; 325/8; 325/3; 325/1; 325711; 
32571; 325/5; 325/6; 324/1; 324/2

С37

ул. Нова КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 319/10
Делови парцела: 321/4; 312/15; 325/1; 321/13; 
321/2; 321/14; 321/12; 321/17; 319/2; 319/1; 319/7; 
319/5; 319/8; 319/9; 319/11; 319/13; 304/10; 304/11; 
304/9; 304/12; 304/15; 304/16; 304/17; 304/4

С38

ул. Симонидина КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 305/8; 305/7 
Делови парцела: 304/15; 305/6; 305/1; 304/16; 
304/17; 304/1; 305/3; 305/4; 305/5; 305/2; 304718; 
304/19; 317/2; 317/13; 317/12; 317/20; 309/8; 
309/9; 309/10; 309/11; 309/12; 310/34; 310/35; 
310/8; 310/9; 310/10; 1789/2

С39

ул. Св. Прохора 
Пчињског

КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 327/1; 327/2; 327/3; 327/7; 327/9; 
328/3; 328/2; 328/1

С40

ул. Коледарска КО Мали Мокри Луг
Делови парцела:329/1; 330/1; 330/2; 330/3;

С41

ул. Пастирска КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 330/5; 330/4; 344/2; 344/9; 
344/10; 344/11; 344/4; 344/12; 344/8; 344/14

С42
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ул. Нова Б5 КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 327/4; 327/8 
Делови парцела: 326/1; 327/3; 327/9; 328/3; 329/2; 
329/1; 330/3; 330/4; 344/2; 318/4; 318/1; 318/5; 
318/2; 319/1

С43

ул. Млинарска КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 318/5; 318/2; 316/8; 304/5; 304/3; 
304/1

С44

ул. Коледарска КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 318/4; 318/1; 318/3; 304/6; 
304/19

С45

ул. Пастирска КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 330/4; 344/2; 318/4; 344/4; 344/3; 
344/13; 368/4; 368/2; 368/3; 368/1; 369/1; 369/2; 
369/3; 369/4; 317/18; 1789/2; 317/5; 317/4; 317/16; 
317/7; 317/17; 317/14; 317/15; 317/2; 304/19; 
304/6; 318/3; 318/1

С46

ул. Нова Б1 КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 334/1; 334/2; 335/1; 335/2
КО Велики Мокри Луг
Део парцеле: 4/1

С47

ул. Нова Г1 КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 334/13; 341/2; 340; 339/3; 339/1

С48

ул. Нова КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 335/2; 336/8; 337/2; 338

С49

ул. Нова А1 КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 1783/2; 1/5; 1/9; 1/10; 1/4; 
1/3; 1/8; 2/2; 2/4; 2/5; 2/6; 2/1; 3/2; 3/6; 3/1; 3/7; 
1787/25; 1787/1;

С50

ул. Нова А1 КО Велики Мокри Луг
Целе парцеле: 4/2
Делови парцела: 4/1; 3/1; 3/2; 3/3; 3/4; 3/5

С-50-1

ул. Нова А1 КО М. Мокри Луг
Делови парцела: 336/1; 336/7; 336/2; 336/8; 337/1; 
337/2; 351/1; 351/2; 352; 359/2; 360/2; 361/2; 362/2; 
366/1; 367/3; 367/4; 367/5; 393/2; 1277/1; 1277/2; 
1284/2; 1283/1; 1282/1; 1281

С-50-2

ул. Нова А1 КО Велики Мокри Луг
Делови парцела: 43/5; 43/1; 43/2; 43/6

С-50-3

ул. Нова А1 КО Велики Мокри Луг
Делови парцела: 43/2; 43/6; 44/1; 45/1; 45/2; 2206

С-50-4

ул. Слободана 
Лале Берберског/
НоваВ1

КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 335/1; 335/2; 339/1; 339/2; 339/3; 
338; 348/1; 348/2; 1788; 381/1; 380/2; 380/1; 387/1; 
387/3; 388; 389; 390; 396/1; 397/3; 397/2; 375; 376; 377; 
378; 402/1; 402/2; 402/3; 401/1; 401/2; 401/3; 400/2;

С51

ул. Нова В6 КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 341/1; 340; 339/1; 339/2; 348/1; 
347/2; 347/2; 346

С52

ул. Нова В6 КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 1788; 345/2; 346; 347/1; 347/2; 
348/1; 381/1; 387/1; 380/4; 379; 374/1; 373/2;

С53

ул. Нова Д3 КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 345/1; 346; 1788

С54

ул. Нова Д3 КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 373/2; 374/1; 374/2; 373/1

С55

ул. Босанска КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 400/4 
Делови парцела: 373/5; 397/4; 397/1; 397/3; 402/2; 
401/3; 400/3; 399/4; 398/4; 398/2;

С56

ул. Нова Б6 КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 348/2; 349; 367/2; 367/1; 367/11; 
367/3; 367/4; 367/5; 393/2; 392/4; 367/12; 382/2; 
1788; 381/2; 381/1

С57

ул. Босанска/
НоваБ7

КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 396/1; 396/2; 395; 394/2; 1284/1; 
1283/3; 1282/1; 1282/2; 1283/2; 1285; 405; 404/2; 
404/1; 403/9; 403/1; 40272

С58

ул. Народног 
фронта/Босанска

КО Звездара
Делови парцела: 13489/1; 13489/3
КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 1856/18; 1856/17; 1856/16; 1856/15; 
1856/14; 1856713; 1856/12; 1856/11; 86/1; 8678; 
179/11; 179/18; 108/8; 1791/18; 1791/9; 1791/17; 
1791/2; 110/3; 1791/6; 1791/5; 1791/4; 1789/7; 
370/32; 1791/3; 1789/7 
Делови парцела: 1856/27; 1856/19; 74/2; 7473; 
1856728; 47/2; 48/6; 48/3; 78/7; 78/4; 81/3; 81/; 84/2; 
85/8; 81/4; 1856/59; 1856/9; 85/7; 86/1; 86/10; 86/14; 
86/16; 1792/7; 1791/2; 1791/3; 1791/4; 1791712; 
1791/10; 108/25; 108/1; 110/1; 110/2; 110/5; 111/10; 
111/12; 111/1; 112/10; 113/2; 113/1; 115/3; 115/1; 
300/29; 300/27; 300/27; 300/30; 1789/6; 1789/5; 
1789/8; 1789/2; 369/4; 369/5; 1789/1; 372/3; 371/2; 
370/24; 370/13; 316/24; 316/32; 316/31; 310/33; 
310/32; 310/31; 300/51; 300/47; 300/1; 116/3; 120/4; 
121/5; 121/6; 86/21; 85/2

С59

ул. Хазарска КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 96/12; 96/9; 96/8; 96/6; 101/30; 
101/17; 101/18; 101/20; 101/23; 101/29; 101/25; 
1101/27; 60/7; 60/8;
Делови парцела:19/14; 19/26; 59/13; 96/1; 101/8; 
101/31; 101/9; 101/6; 101/12; 101/11; 101/5; 
101/28; 101/4; 101/16; 101/2; 101/15; 101/14; 
101/2; 101/12; 101/1; 179/4; 86/16; 96/10; 96; 96/2; 
96/7; 96/3

С60

ул. Босанска/
Нова Д9

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 103/6; 103/19; 103/20 
Делови парцела: 101/1; 102/2; 102/5; 103/21; 
101/22; 101/24; 101/8; 101/27; 101/7; 101/51; 
101/6; 101/5; 101/19; 101/4; 108/18; 103/22; 103/3; 
103/2; 103/11; 103/10; 103/7; 103/8

С61

ул. Гружанска/
Нова Д10

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 105/17 
Делови парцела: 106/20; 106/21; 60/17; 105/23; 
105/18; 105/16; 106/30; 105/1; 105/15; 105/11; 
105/13; 105/12; 105/11; 105/10; 105/16; 1791/10; 
1791/12; 106/25; 106/26; 106/27

С62

ул. Пријепољска КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 108/4; 109/6; 109/31; 108/24; 
108/26;
Делови парцела: 109/15; 108/27; 108/20; 108/29; 
109/33; 108/3; 108/19; 109/30; 109/14; 109/26; 
109/27; 108/7; 108/21; 109/2; 109/34; 108/15;

С63

ул. Гружанска КО Мали Мокри Луг
Делови парцела:112/4; 112/1; 112/3; 112/8; 112/2; 
112/9; 112/11; 112/10; 113/2; 114/5; 114/1; 114/3; 
114/2;

С64

ул. Сремска КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 310/24; 300/25; 300/26; 115/14; 
115/16; 115/22; 300/3; 300/30; 300/27; 115723; 
300/29

С65

ул. Нова А4 КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 142/4 
Делови парцела: 125/4; 125/9; 126/2; 1798/26; 
125/6; 125/10; 125/11; 125/6; 125/13; 125/14; 
125/15; 125/1; 5796/24; 1796/21; 142/1; 1856/2; 
1856/23; 124/1; 124/2; 124/3; 123/3

С66

ул. Нова Б15 КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 1796/43
Делови парцела: 1792/1; 237/3; 237/4; 238/1; 
238/3

С67

ул. Нова А3 КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 1802/1; 248/1; 248/2; 247/1; 
1802/3; 1796/3; 1796/6; 214/1; 214/2

С68

ул. Хазарска КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 87/5; 90/5; 91/7; 123/5; 123/6; 
125/7; 1792/2; 121/7 
Делови парцела: 172/7; 86/1; 86/8; 121/6; 86/19; 
87/7; 87/4; 121/4; 91/6; 94/4; 123/2; 123/1; 125/6; 
125/4; 125/9; 126/2; 126/3; 1792/6; 1792/3; 122/1; 
121/3; 121/2; 121/8; 122/5;

С69

ул. Народног 
фронта

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 1840/10; 1796/35; 1796/2; 1796/5; 
1796/7; 1796/8; 1796/9; 1796/10; 1796/11; 1796/12; 
1796/13; 1796/14; 1796/15; 1796/16; 1796/17; 
1796/18; 1796/19; 1796/20; 1796/43; 1796/41
Делови парцела: 1839/1; 1839/1; 1840/18; 1840/2; 
1839/20; 1459/13; 1459/4; 1840/17; 1840/16; 
1840/15; 1840/11; 1261/1; 1264/2; 1265/3; 1265/2; 
1265/3; 1265/2; 1265/1; 1265/4; 1840/23; 1840/11; 
1840/12; 1840/13; 1267/1; 1267/4; 1269/1; 
1269/4; 1269/2; 1269/3; 1268/7; 1257/21; 1257/14; 
1257/10; 1840; 1270/12; 170/14; 1840/1; 1840/8; 
1270/2; 1270/19; 1271/2; 1271/3; 1840/3; 1840/26; 
1840/4; 1840/5; 1840/6; 1840/7; 1848/1; 483/3; 
483/5; 1796/4; 485/14; 507/4; 484/7; 484/4; 485/5; 
331/5; 230/5; 230/3; 469/2; 1796/22; 248/2; 217/2; 
1736/&6; 249/2; 250/3; 250/1; 250/7; 251/6; 1796/2; 
746/2; 1795/1; 256/7; 258/10; 259/5; 259/4; 260/3; 
260/1; 261/8; 262/1; 263/7; 265; 268; 269/1; 269/2; 
271/9; 271/1; 272/7; 272/4; 272/1; 236/2; 137/3; 
137/8; 137/11; 137/12; 436/3; 136/1; 1796/40; 
1796/39; 135/2; 1795/16; 1795/19; 1795/15; 134/3; 
134/3; 134/16; 134/1; 134/6; 134/15; 134/2; 134/8; 
133/2; 133/6; 133/7; 133/8; 133/9; 128/2; 128/6; 
128/8; 129/17; 129/27; 129/28; 1793/24; 126/2; 
1713/25; 1743/86; 128/7

С70
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ул. Палих бораца КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 1793/32; 1793/5; 406/1; 1793/13; 
1793/14; 421/5 
Делови парцела: 126/2; 126/3; 1793/25; 1793/24; 
1792/6; 1792/3; 122/4; 1793/3; 129/3; 129/4; 1793/4; 
129/17; 118/1; 2993; 294/5; 1793/1; 299/4; 300/35; 
406/12; 406/1; 296/3; 1793/2; 1793/6; 407/7; 295/9; 
1794/1; 1793/7; 1793/8; 292/1; 292/2; 1793/9; 
1793/10; 291/6; 419/3; 419/12; 420/4; 1793/21; 
1793/12; 420/2; 420/3; 1793/15; 1798/20; 440/2; 
444/4; 2793/2; 1793/21; 412/11; 421/1; 421/4; 
421/3; 421/2; 281/3; 281/4;288/5; 289/2; 289/4; 
419/3; 419/12; 417/2; 406/4; 297/2; 406/9; 118/1;

С71

ул. Нова Д7 КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 121/2; 121/3; 121/1; 121/4; 120/1; 
120/3; 120/5; 120/6; 116/1; 116/3;

С72

ул. Сремска КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 300/1; 300/47; 300/13; 300/51; 
300/4; 300/5; 300/6; 300/7; 300/8; 300/9; 300/10; 
300/11; 300/12; 300/54; 300/65; 1793/1

С73

ул. Нова Д8 КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 300/14; 312/4; 312/3; 312/2; 
312/6; 312/7; 312/8; 312/11; 312/1; 312/10; 312/14; 
312/23; 312/21; 312/20; 406/12; 406/1; 406/7; 406/9

С74

ул. Липовачка КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 300/13; 300/14; 304/18; 312/4

С75

ул. Баје Секулића КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 1789/2; 313/31; 313/24; 316/27; 
407/12; 312/2; 312/3; 312/4; 300/14;

С76

ул. Сарачка КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 315/23 
Делови парцела: 313/8; 314/9; 314/8; 314/20; 
314/12; 315/20; 315/3; 316/1; 316/2; 313/1;

С77

ул. Момачка КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 316/27; 407/12; 313/3; 314/5; 
314/4; 314/15; 314/16; 315/6; 316/6; 316/18

С78

ул. Прилаз П15 КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 407/12; 407/14; 407/2; 407/11; 
406/4; 407/1; 407/10;

С79

ул. Нова В9 КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 370/13; 1793/2; 406/4; 407/1; 
407/4; 416/1; 416/2; 416/3; 409/4; 409/5; 409/6; 
913/2; 414/5

С80

ул. Девојачка/
Нова В8

КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 370/13; 370/1; 370/12; 410/1; 
410/6; 413/5; 413/1; 413/2;316/24;

С81

ул. Нова Д5 КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 371/4; 371/10 
Делови парцела: 370/24; 371/2; 371/15; 371/1; 
371/3; 371/5; 371/; 371/8; 371/9; 408/2; 408/27; 
408/20; 409/19; 408/23; 371/11; 409/27

С82

ул. Источно 
селиште

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 409/21; 409/25
Делови парцела: 409/27; 409/8; 409/24; 409/19; 
409/20; 409/9; 409/10; 409/17; 409/11; 408/22; 
409/22

С83

ул. Нова Д12 КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 1794/8; 1794/7; 1794/6; 1794/5 
Делови парцела: 407/7; 407/8; 416/7; 416/6; 
414/19; 414/10; 413/9; 413/8; 417/8; 417/7; 417/1; 
417/6; 417/5; 1794/4; 1794/1

С84

ул. Палих бораца 
2. прилаз

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 1790/1; 1790/4; 1790/3 
Делови парцела: 413/2; 413/1; 413/8; 413/7; 
127/6; 127/5; 412/5; 412/1; 412/1; 412/2; 427/1; 
427/4; 427/3; 412/3; 427/2; 1787/П; 1784/8; 1790/2; 
1288/12; 398/5; 398/3; 400/2; 401; 402/3; 403/5; 
403/3; 403/4; 404/2; 403/7; 1790/5; 404/1; 1308/1; 
1291/4; 1251/3; 1291/2; 1289/2; 1288/2; 

С85

ул. Нова В8 КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 1335/2; 1793/41 
Делови парцела: 404/1; 404/2; 1790/5; 1308/1; 
1306/1; 1307; 1305/1; 1305/2; 1300/1; 1301/2; 
1297/1; 1297/2; 1298/1; 1296/1; 1296/2; 1296/3; 
1296/4; 1350/6; 1338/3; 1338/2; 1337/1; 1337/3; 
1335/8; 1334/4; 1334/3; 1333/2; 1340/2; 1340/3; 
1341/3; 1342/1; 1342/2; 1343/5; 1343/6; 1344/2; 
1344/9; 1344/10; 1344/7; 1345/2; 1345/7; 1792/43; 
1359/3; 1359/1; 1846/2; 1358/5; 1793/40; 1793/39; 
1347/4; 1347/1; 1347/6; 1346/4; 1346/5; 1301/1; 
1344/4; 1344/14; 1344/16; 1846/6; 1739/28; 
1793/42;

С86

ул. Коларска КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 419/3; 419/2; 1793/9; 418/6; 
418/3; 419/1; 429/10; 419/4; 429/9; 420/12; 430/11; 
429/8; 430/11; 429/7; 429/6; 420/5; 430/10; 43079; 
430/8; 429/4; 429/3; 429/2; 430/7; 430/6; 429/1; 
430/1; 430/2; 1787/11

С87

ул. Нова В12 КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 422/2; 422/12; 
Делови парцела: 421/4; 421/1; 421/6; 421/7; 421/8; 
422/3; 422/7; 422/8; 420/14; 420/13; 420/11; 423/7; 
423/2; 423/7; 423/2; 42371; 423/3; 423/5; 423/6; 
435/10; 435/11; 435/5; 424/11; 424/9; 424/7; 424/6; 
424/8; 424/5; 434/1; 434/2; 434/3; 436/8;

С88

ул. Нова Д13 КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 1293/3; 1290/3; 1290/1; 1292/4; 
1291/1; 1292/1; 1300/1; 1300/2; 1305/3; 1305/1; 

С89

ул. Службени пут/
Нова Б10

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 1288/11; 1288/10; 1287/10; 1784/29; 
1789/5; 1293/8; 1293/4; 1295/22; 1295/8; 1487/14; 
1887/16; 1087/17; 1787/18; 1787/19; 1787/20; 
1787/22; 443/1; 
Делови парцела: 1787/8; 1787/9; 427/2; 427/8; 
1288/12; 1288/5; 1288/17; 1288/5; 1288/3; 1288/6; 
1287/11; 430/2; 430/3; 1288/9; 1293/9; 1787/12; 
1787/13; 1293/6; 1295/6; 1295/7; 1295/10; 423/3; 
433/3; 434/3; 434/2; 436/8; 435/1; 436/3; 436/6; 
437/1; 437/3; 438/2; d38/1; 438/4; 1849/1; 1849/4; 
1350/5; 1350/1; 1350/6; 1351/4; 1351/3; 1351/11; 
1787/21; 1793/2; 1793/21; 1793/20; 1848/15; 444/5; 
444/4; 444/3; 440/2; 440/1; 444/2; 441/6; 441/9; 
144/2; 443/5; 445/4; 441/5; 441/4; 441/3; 443/3; 
443/2; 441/1442/1; 255/5; 255/6; 254/4; 254/1; 
255/4; 253/4; 253/2; 253/1; 252/1; 252/2; 252/2; 
447/21; 407/22; 249/2; 448/3; 249/2; 448/2; 249/1; 
1796/6; 1288/2; 440/4; 442/2; 442/3;

С90

ул. Гробљаљнска КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 1850/6; 1850/5; 1296/9; 1295/21; 
1348/14 
Делови парцела: 1296/1; 1338/1; 129678; 1295/17; 
1295/18; 1295/19; 1295/15; 1295/14; 1295/2; 
1295/13; 1850/3; 1850/4; 1348/11; 1850/1

С91

ул. Нова С6-пут КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 1348/2; 1048/4 
Делови парцела: 1850/1; 1338/5; 1338/1; 1339/3; 
1349/1; 1348/10; 1348/3; 1346/1; 1346/2; 1346/4; 
1348/2; 1348/6; 1348/7; 1343/1; 1346/3;

С92

ул. Гробљаљнска КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 1335/3; 1337/1; 1335/1; 1334/2 

С93

ул. Гробљаљнска КО Велики Мокри Луг
Делови парцела: 355/3; 355/4; 412/1; 412/2; 412/3

С93-1

ул. Палих бораца КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 1793/38 
Делови парцела: 1849/1; 4793/40; 1793/39; 
1358717; 1358/5; 1358/12; 1357/2; 1357/13; 1357/1; 
1357/11; 1349/11; 1349/12; 1357/3; 1357/14; 
1353/5; 1353/1; 135374; 1351/1; 1351/40; 1351/3; 
1351/1; 1787/21; 1793/21; 1793/35; 1793/37; 1352/4

С94

ул. Трнска КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 135/3; 135/5; 1795/13; 132/7; 
1795/11; 1795/10; 1795/9; 1795/8; 1795/7; 1795/6; 
1795/5; 1798/3; 1798/4; 1795/18; 1795/2; 283/14 
Делови парцела: 134/1; 134/3; 1795/16; 1795/15; 
134/12; 1795/14; 13571; 132/6; 132/11; 132/2; 
132/33; 1795/12; 273/8; 273/2; 132/22; 274/5; 
283/12; 283/1; 183/6; 284/7; 184/8; 184/9; 286/3; 
286/4; 286/1; 286/2; 290/1; 290/4; 289/6; 289/5; 
1795/1; 1793/12; 1793/21; 1793/10; 291/6; 291/5; 
291/4; 291/3; 291/2; 293/3; 294/5; 294/6; 294/7; 
294/8; 294/1

С95

ул. Нова В4 КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 1793/1; 299/4; 299/2; 298/1; 
299/1; 295/1; 132/31; 132/29; 132/17; 132/19; 
132/23; 132/36; 132/22; 295/8;

С96

ул. Нова Б13 КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 267/2; 275/19; 175/20; 266/3; 
275/20; 277/3; 282/2; 264/10; 264/11 
Делови парцела: 273/2; 273/3; 273/4; 273/5; 275/4; 
275/6; 275/1; 275/11; 275/8; 274/3; 274/1; 274/4; 
267/1; 267/3; 267/4; 266/1; 266/2; 261/5; 264/5; 
264/12; 264/13; 264/6; 282/1; 282/17; 277/4; 277/2; 
256/4; 256/2; 256/3; 251/1; 251/2; 351/3; 252/1; 
252/2; 252/3; 258/2; 277/1; 277/5; 283/3; 282/4; 
264/10; 264/9; 264/8

С97
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ул. Нова Б16 КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 252/1; 447/21; 447/22; 448/3; 
447/23; 447/24; 449/1; 449/2; 457/1; 457/14; 450/5; 
450/3; 451/4; 451/2; 452/6; 452/2; 452/3; 452/4; 
456/8; 456/1; 456/10; 456/11; 456/12; 453/5; 456/2; 
456/9; 454/1; 455/3; 455/4; 455/1; 455/5; 455/6; 
455/7; 1803/9; 1803/8; 1803/10;

С98

ул. Нова Б11 КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 284/2; 255/13; 282/7; 283/7; 284/14 
Делови парцела: 284/9; 286/2; 286/4; 284/4; 
284/10; 284/1; 283/11; 284/11; 284/12; 283/9; 
283/6; 283/3; 283/4; 282/5; 283/6; 282/5; 282/6; 
278/5; 278/1; 278/6; 278/7; 257/2; 257/3; 257/4; 
257/5; 255/2; 253/1; 253/2; 252/3; 253/4; 255/4; 
257/6; 284/24; 284/22; 284/3; 284/20; 284/13; 
284/19; 466/2; 466/3

С99

ул. Нова Б12 КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 253/1; 253/2; 253/4; 253/5; 
447/13; 447/14; 447/15; 447/3; 447/4; 447/5; 457/9; 
457/10; 457/1; 457/2; 457/3; 457/4; 457/5; 467/2; 
467/1; 457/7; 457/8; 468/7; 468/6; 468/5; 468/8; 
468/11; 468/10;

С100

ул. Нова Д24 КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 279/7; 279/8 
Делови парцела: 287/3; 285/11; 285/12; 282/10; 
282/11; 282/12; 282/13; 279/4; 279/6; 279/1; 
279/10; 441/1; 441/2; 441/3

С101

ул. Нова Д26 КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 457/12; 457/13; 
Делови парцела: 442/1; 442/4; 447/16; 447/17; 
447/18; 447/19; 447/6; 447/7; 447/8; 447/9; 447/12; 
468/1; 468/2; 468/6; 468/7; 457/2; 

С102

ул. 20. октобра КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 1848/23 
Делови парцела: 444/4; 444/5; 1848/33; 1848/32; 
1848/31; 1848/15; 1352/5; 1352/6; 1352/1; 1354/3; 
1848/24; 1848/28; 1848/27; 1348/1; 1356/4; 1847/2; 
1392/2; 1393/2; 1394/2; 468/18; 466/5; 1413/5; 
1414/2; 1416/5; 1840/26; 1276/4; 445/1; 445/13;

С103

ул. 20. октобра КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 503/14; 503/15; 1848/36 
Делови парцела: 1848/1; 1840/26; 184073; 
1848/19; 1848/18; 1848/17; 1848716; 125677; 
1256/8; 1255/8; 503/12; 1255/13; 1818/13; 1818/14; 
1848/12; 503/10; 503/9; 498/7; 498/9; 498/15; 
498/5; 498/4; 408/2; 499/3; 499/2; 499/13; 499/5; 
499/6; 500/5; 500/4; 501/7

С104

ул. 27. марта КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 451/5; 1803/6; 160/15; 480/5 
Делови парцела: 1796/6; 1796/42; 1803/18; 450/1; 
451/3; 451/1; 469/1; 469/5; 452/11; 453/8; 1803/16; 
1803/15; 1803/14; 1803/13; 1803/12; 473/8; 474/3; 
1803/1; 454/4; 454/1; 1803/11; 1803/10; 1803/9; 
1803/8; 1802/7; 1803/2; 1803/4; 460/14; 46071; 
1803/3; 480/1; 480/2; 480/4; 476/4; 476/1

С105

ул. 27. марта КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 1848/1; 1917/1; 1417/14; 1417/12; 
1417/2; 1417/11; 1417/9; 1417/8

С106

ул. 27. марта КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 1418/16; 1418/15; 1818/14; 1421/4; 
1422/2; 1841/24; 1841/16 
Делови парцела: 1418/6; 1418/1; 1845/8; 117/10; 
1417/9; 1841/2; 1841/3; 1841/4; 1418/2; 1418/3; 
1118/4; 1418/11; 1418/12; 1421/2; 1122/1; 1841/23; 
1841/9; 1841/10; 1841/11; 1841/1; 1425/1; 1428/4; 
1428/1; 1424/3; 1844/1; 1425/1; 1425/2; 1425/3; 
1840/14; 1840/15; 1841/15; 1841/14; 1841/13; 
1841/1; 1842/8; 1456/2; 1457/4; 1457/14; 1458/3

С107

ул. Нова Д25 КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 1847/8; 1391/12 
Делови парцела: 1847/1; 1847/2; 1356/4; 1356/1; 
1391/13; 1392/3; 1847/3; 1847/7; 1847/4; 1374/1; 
1391/3; 1391/4; 1391/6; 184775; 1847/4; 1846/12; 
1846/13; 1846/14; 1380/1; 1377/1; 1391/10; 1391/9; 
1391/8

С108

ул. Стублина КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 1849/3; 1849/2 
Делови парцела: 1849/1; 1849/9; 1849/4; 1849/5; 
1849/6; 1850/3; 1850/4; 1348/10; 1348/3; 1348/1; 
134772; 134774; 1347/5; 1347/6; 1347/8; 1347/9; 
1849/7; 1349/2; 1349/5; 1349/7; 1350/5

С109

ул. Нова Б17 КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 1372/12; 1390/6; 1390/7; 1426/7; 
1431/8; 1458/19; 1059/5 
Делови парцела: 1372/1; 1368/3; 1368/1; 1372/7; 
1372/2; 137279; 1381/2; 1381/4; 1381/5; 138973; 
138474; 1388/12; 1387/20; 1387/22; 1387/23; 
1387/24; 1387/25; 1387/26; 1387/6; 1382/21; 
1388/9; 1388/10; 1388/11; 1390/4; 1381/7; 1381/1; 
1387/18; 1387/19; 1387/40; 1405/1; 1405/2; 1405/5; 
1845/6; 1845/7; 1440/3; 1440/4; 1439/2; 1439/3; 
1436/1; 1436/35; 1435/8; 1435/9; 1435/10; 1435/11; 
1430/23; 1430/17; 1430/3; 1430/19; 1430/10; 
1430/22; 1430/7; 1430/11; 1430/2; 1430/12; 
1030/14; 1470/15; 1430/16; 1426/5; 1426/6; 1843/8; 
1843/10; 1843/9; 1431/2; 1842/5; 1842/6; 1456/8; 
1456/9; 1456/10; 1456/11; 1456/13; 1457/3; 1457/9; 
1457/10; 1458/15; 1461/3; 1458/4; 1458/6; 1461/7; 
1461/6; 1461/2; 1458/2; 1459/6; 1460/2; 1460/3; 
1460/8; 1460/9; 1460/10; 1460/7; 1388/1; 1388/5; 
1387/27; 1843/7;

С110

ул. 7. јула КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 1358/16; 1373/5; 1373/7; 1846/7; 
1846/16; 1846/29; 1846/30; 1846/17; 1846/18
Делови парцела: 1347/4; 1849/1; 1793/40; 1358/5; 
1358/6; 1358/7; 1358/8; 1379/4; 1846/5; 1846/6; 
1367/1; 1367/3; 1368/3; 1846/8; 184679; 1846/10; 
1846/11; 1846/12; 1846/13; 1846/14; 1846/15; 
1846/1; 1368/1; 1372/7; 1372/5; 1372/8; 1572/11; 
1272/10; 1381/1; 1381/2 1381/17; 1412/16; 1412/17; 
1912/18; 1416/20; 1496/21; 1417/3; 1417/4; 
1912/10; 1417/5; 1417/6; 1417/7; 1417/8

С111

ул. Нова В17 КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 1381/1; 1381/7; 1390/8; 1390/13

С112

ул. Мокролушка КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 1845/12; 1845/13; 1845/17
Делови парцела: 1417/8; 1417/9; 1417/10; 1417/4; 
4845/8; 1410/1; 1409/1; 1409/8; 1407; 1406/3; 
1406/2; 1845/7; 1440/4; 1439/3; 1439/4; 1436/6

С113

ул. Жикина КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 1842/8; 1856/3; 1842/9; 1842/17; 
1426/12 
Делови парцела: 1425/2; 1841/22; 1841/12; 
1456/2; 1817/7; 1426/10; 1426/1; 1426/9; 1843/10; 
1126/5; 1841/6; 1456/11

С114

ул. Жикина (Нова 
В19)

КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 1445/1; 1445/2; 1446; 1447/2; 
1448/2;

С115

ул. Жикина (Нова 
В19)

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 1842/3; 1842/4;
Делови парцела:1448/2; 1447/2; 1446; 1842/2; 
1842/1; 1433/1; 1433/2; 1432/1; 1432/2; 1431/2; 
1458/8; 1842/5; 1458/2; 1842/9;

С115-1

Нова В19 КО Велики Мокри Луг
Делови парцела: 458; 463;

С115-2

Нова В19 КО Велики Мокри Луг
Делови парцела: 479/2; 466; 467/1; 468; 469/2; 
470/1; 478; 477; 471/1; 

С115-3

КО Велики Мокри Луг
Делови парцела: 458; 463; 459; 460; 479/1; 479/2; 
461; 466; 467/1; 467/3; 468;

С115-4

ул. Мокролушка 
(Нова В18)

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 1440/5 
Делови парцела: 1445/1; 1437/1; 1437/7; 1441/5; 
1441/1; 1438/1; 1438/2; 1441/3; 1440/2; 1440/3; 
1439/1; 1439/2; 

С116

ул. Жикина КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 1430/10; 1430/19; 1430/20; 
1430/2; 1430/21; 1431/1; 1843/3; 1843/2; 1843/1; 
143473; 1445/1; 1445/2; 1446

С117

ул. Нова В20 КО Велики Мокри Луг
Делови парцела: 467/3; 468

С118

ул. Нова В20 КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 1449/2; 1481; 1478; 1450; 1477/1; 
1474/1; 1474/2; 1973; 1470/1; 1470/2; 146971; 
1469/2; 1466/3; 1466/1; 1465/1; 1465/2; 1466/2; 
1462/1; 1461/2

С118-1

ул. Жикина / Нова 
Д15

КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 1446; 1452; 1842/2; 1473; 1171/2

С119

ул. Нова Д17 КО Мали Мокри Луг
Делови парцела:
1449/1; 1449/2
КО Велики Мокри Луг
Делови парцела: 
464; 467/2; 467/3

С120
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ул. Жикина КО Велики Мокри Луг
Делови парцела: 464; 465; 466

С121

КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 1842/2; 1452; 1451; 1450; 1448/1; 
1449/1;

С121-1

ул. Нова Д16 КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 1474/1; 1474/2; 1477/1; 1477/2; 
1475/2; 1475/1; 1476; 1837/1

С122

ул. Партизанска КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 1839/13; 1839/14; 1243/6; 1839/7; 
1829/18; 1837/6; 1837/5; 1837/4; 1837/3 
Делови парцела: 1839/2; 1251/6; 1259/7; 1295/1; 
1245/4; 1245/6; 183975; 1839/12; 1839711; 1243/1; 
1242/1; 1242/6; 1241/5; 1241/4; 1241/1; 1252/23; 
1252726; 1839/1; 1260/1; 1260/2; 1260/3; 126018; 
1260/13; 1238/1; 1238/15; 1238716; 1238/17; 
1238/11; 1839/6; 1839/17; 1839/10; 1239/6; 
1839/17; 1839710; 1236/1; 1236/2; 1236/10; 1261/1; 
1262/2; 1262/3; 1839/8; 183979; 1840/18; 1840/19; 
1840/2; 146074; 146071; 1460/6; 1460/2; 1837/7; 
183778; 1483/1; 1462/1; 1483/5; 1483/8; 1482/3; 
1453/9; 1463/1; 1463/2; 1464/1; 1464/2; 1467/9; 
1467/2; 1468; 1471; 1837/2; 1472/1; 1837/1; 1503/1; 
1505/2; 1508/1; 1509; 1511/2; 1511/1; 1702/1; 
1702/3; 1703/1
Велики Мокри Луг
Део: 470/1

С123

ул. Игманска КО Миријево
Целе парцеле: 
Делови парцела: 3405/6; 3409/1; 3409/2; 3409/3; 
3409/4; 3409/5; 3409/6; 3410/1; 3410/2; 3410/3; 
3410/4
КО Мали Мокри Луг
Део: 152/11; 185/17

С124

ул. Нова Д22 (у 
Блоку 3.1)

КО Мали Мокри Луг
Делови парцела:
170/3; 170/10; 170/11; 170/17; 170/6; 173/2;

С125

комунални кори-
дор у Блоку 42

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 33/9; 33/5; 33/7; 33/8
Делови парцела: 34/1; 34/2; 34/5; 43/3; 43/5; 34/3; 
34/1; 34/4; 1984/3; 1984/2; 30/16; 30/7;

К1

комунални кори-
дор у Блоку 39

КО Мали Мокри Луг
Делови парцела:
109/2; 109/18; 111/3; 111/6; 112/5; 112/3; 
Целе парцеле: 
112/6; 

К2

комунални кори-
дор у Блоку 42

КО Мали Мокри Луг
Делови парцела:
40; 41/2;

К3

комунални кори-
дор у Блоку 60

КО Мали Мокри Луг
Делови парцела:
330/1; 330/5;

К5

комунални кори-
дор у Блоку 96

КО Мали Мокри Луг
Делови парцела:
339/3; 340;

К6

комунални кори-
дор у Блоку 39

КО Мали Мокри Луг
Делови парцела:
108/3; 108/16; 107/5; 107/11; 107/12; 107/13; 106/3; 
106/15; 106/7; 106/12; 105/18; 106/16; 105/16;

К7

комунални кори-
дор у Блоку 39

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 
103/17; 103/16; 103/15; 
Делови парцела:
103/18; 103/12; 103/4; 103/13; 103/14; 1791/3;

К9

У случају неслагања граница и бројева катастарских 
парцела важи графички прилог „План парцелације јавних 
површина са смерницама за спровођење”.

Улична мрежа
Уличну мрежу предметне локације према функционално 

рангираној уличној мрежи града, карактеришу следеће улице:
са северне стране кроз простор пролази Булевар краља 

Александра, са једном траком по смеру, у рангу магистрале
са северозападне стране простор тангира Устаничка 

улица, са две траке по смеру, у рангу улице првог реда
са источне стране кроз простор пролази Партизанска 

улица, са једном траком по смеру, у рангу улице другог реда
Остале улице у оквиру границе плана припадају се-

кундарној уличној мрежи града. Преко Булевара краља 

Александра и Устаничке остварује се веза са осталим дело-
вима града. 

Концепт уличне мреже заснива се на Генералном пла-
ну Београда до 2021. године. У функционално рангираној 
уличној мрежи града све улице остају као у постојећем 
стању. 

У близини предметног простора, са његове југо-источ-
не стране, планирана је траса спољне магистралне тангенте 
(СМТ).

Услови и регулација саобраћајних површина
Саобраћајне површине са елементима ситуационог и 

нивелационог плана приказане су у графичком прилогу 
број 3 овог плана под називом „Регулационо-нивелациони 
план са урбанистичким решењем саобраћајних површина и 
аналитичко-геодетским елементима”, у размери 1:1.000. На 
прилогу 3.1 приказани су типски геометријски попречни 
профили саобраћајница, а на прилозима 3.2, 3.3 елементи 
попречног профила свих саобраћајница у граници Плана 
(сви у размери 1:100). Подужни профили саобраћајница 
приказани су на прилозима 3.4 – 3.9 у размери 1:100/1.000.

Концепт уличне мреже предметног простора заснива се 
на Генералном плану Београда 2021. и просторним могућ-
ностима предметног подручја. Категорисана је на примарну 
и секундарну.

Предметни простор се, у већем делу, налази између са-
обраћајница примарне мреже. То су: Булевар краља Алек-
сандра – ранга магистрале, Стефана Првовенчаног – у ран-
гу градског ауто-пута, Устаничка – функционалног ранга 
првог реда, и СМТ (спољна магистрална тангента), ранга 
магистрале. У примарну мрежу улази и Партизанска ули-
ца, која је функционалног ранга другог реда. Остале улице у 
граници плана чине секундарну уличну мрежу. 

Концептом планског документа утврђене су саобраћај-
нице које су услов за просторни развој и размештај садр-
жаја и капацитета предвиђених намена. 

Комплексност подручја, недостаци постојеће организа-
ције саобраћајне мреже, као и намена ткива које она опслу-
жује довеле су до усвојеног решења мреже у оквиру границе 
планa и веза са околном уличном мрежом.

Регулациона ширина саобраћајница представља кон-
станту плана. Унутар утврђеног профила могуће су функ-
ционалне прерасподеле простора у зависности од утврђе-
ног режима саобраћаја и начина материјализације, што је 
могуће дефинисати у поступку спровођења плана, кроз де-
таљније нивое разраде.

Регулисање колског и пешачког саобраћаја у овој улич-
ној матрици, подразумева следеће интервенције:

– задржавање коридора већине постојећих саобраћајни-
ца уз минималне корекције елемената ситуационог плана и 
попречног профила са циљем добијања правилне геомет-
рије и константне ширине попречних профила саобраћај-
ница;

– ширење регулације појединих саобраћајница због ус-
постављања континуитета на целом потезу истих и ства-
рања могућности за инфраструктурно опремање блокова уз 
њих;

– кориговање елемената нивелације појединих улица 
ради формирања повољнијих карактеристика саобраћајни-
ца, уз прилагођавање терену и физичкој структури објеката;

– планирање нових саобраћајница у циљу бољег повези-
вања предметног подручја и повезивања са примарном са-
обраћајном мрежом у окружењу; 

– омогућавање приступа на јавну површину свим ко-
рисницима у граници плана, као и „довођење” инфраструк-
туре до свих корисника;
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– повезивање слепих крајева улица секундарне мреже 
ради постизања континуитета у саобраћајним токовима.

Решење саобраћајне мреже је у великој мери условљено 
санационим приступом подручју, при изради плана. Ово се 
на саобраћајну мрежу одражава првенствено у погледу по-
пречних профила саобраћајница. Планирани профили су 
минимални, и то са примарним циљем да се предметно под-
ручје опслужи саобраћајном и инфраструктурном мрежом.

Примарна мрежа
Улица Стефана Првовенчаног (ауто-пут) у делу у ком 

тангира подручје са јужне стране изведена је према ва-
жећем ДУП-у (ДУП дела савременог пута Београд–Ниш 
од Прешернове улице до петље „Ласта” – „Службени лист 
града Београда”, број 18/77), а границом плана је обухваћен 
простор до границе путног појаса, па је она у графичком 
делу приказана илустративно. Веза уличне мреже у граници 
предметног Плана са аутопутем планира се као денивелиса-
на раскрсница, у складу са решењима датим у „Плану детаљ-
не регулације за саобраћајни потез од Борске улице до петље 
„Ласта” („Службени лист града Београда”, број 40/07). 

Планирана Спољна магистрална тангента тангира под-
ручје са источне и јужне стране. У току је израда: „Програма 
за израду Плана детаљне регулације Спољне магистралне 
тангенте (СМТ) од Панчевачког пута (са мостом преко Ду-
нава) до ауто-пута и везе са новом Мокролушком улицом.” 

Планиране везе насеља са широм саобраћајном мрежом 
су: југозападно од аутопута (ван границе плана) веза на 
Кружни пут – Падина, и даље са ауто-путем преко плани-
ране петље „Ласта” и веза са Булеваром краља Александра 
на североисточном крају подручја. 

Регулација Булевара краља Александра усаглашена је 
са важећим регулационим планом – „Регулациони план 
саобраћајнице Булевар револуције од Устаничке улице до 
СМТ-а” („Службени лист града Београда” број 15/96). Пла-
нирани профил Булевара краља Александра садржи: две 
траке по смеру, ЛРТ/трамвајску баштицу, обострано зеле-
нило и тротоаре.

Ритам, позиција и облик раскрсница дефинисани су на-
веденим планским документом и преузети су у потпуности. 
Раскрсницама са пуним програмом веза дефинисане су 
позиције за приступ Булевару из подручја и наметнуте су 
„везне” улице секундарне мреже са примарном. Оне имају 
улогу дистрибуције саобраћаја ка и из зоне. Раскрснице са 
пуним програмом веза су са следећим улицама:

– Палих бораца (коригованом трасом) – Нова А4 са пар-
не стране, односно Бајдином, са непарне стране;

– Новом А3, и даље Новом В10 са парне, односно Ми-
ријевском са непарне стране;

– Партизанском, са парне, односно Новом Б22 са непар-
не стране Булевара краља Александра.

Веза Првомајске улице, Нове Б15, као и Црвене звезде 
на Булевар остварује се као улив/излив.

Приступ планираним објектима који излазе на Булевар 
краља Александра остварити из улица секундарне мреже.

Партизанска улица планирана је са траком по смеру и 
обостраним тротоарима. Траса ове улице је коригована, а 
укрштаји са другим улицама преобликовани због потреба 
кретања возила градског саобраћаја.

Секундарна мрежа
Усвојени типови попречних профила саобраћајница де-

финисани су у зависности од ширине коловоза и то су:
– тип „А” Б=7 m (Б=ширина коловоза), типски профили: 

1-1 и 2-2; 1-1 са ширином тротоара од по 1,5 m обострано, 
односно 2-2, са несиметричним тротоарима од 1,5 и 2,0 m;

– тип „Б” Б=6 m, типски профили: 3-3, 4-4 и 5-5; 3-3 са 
ширином тротоара од по 2,0 m обострано, 4-4 са ширином 
тротоара од по 1,5 m обострано, и 5-5, са несиметричним 
тротоарима од 1,5 и 2,0 m;

– тип „В” Б<6 m, типски профили: 6-6 и 7-7; 6-6 са ко-
ловозом ширине 5,5 m и обостраним тротоарима од по 1,5 
m, односно 7-7, са коловозом ширине 5,0 m и обостраним 
тротоарима од по 1,5 m;

– тип „Г” Б=4,5 m, типски профил 8-8, улице са једно-
смерним режимом саобраћаја и са ширином тротоара од по 
1,5 m обострано;

– тип „Д” Б=интегрисане саобраћајнице, типски профи-
ли 10-10 и 11-11, са интегрисаном површином ширине 6,0, 
односно 5,0 m;

– тип „С” Б=5 m, типски профил: 9-9, новоуведене са-
обраћајнице са ширином тротоара од по 1,0 m обострано.

– улице чије су регулације преузете из важећих суседних 
планова: 12-12, 13-13, 14-14; 12-12, са коловозом ширине 7,5 
m и обостраним тротоарима од по 1,5 m, 13-13, са коловозом 
ширине 3,5 m и тротоарима од 1,5 m и 0,5 m, и 14-14, са коло-
возом ширине 4,5 m и тротоарима ширине 1,5 m и 1,0 m.

Саобраћајна мрежа предметног подручја унапређена је 
увођењем нових улица, повезивањем слепих крајева, ко-
рекцијама траса и регулисањем ширина постојећих улица. 
Најважније интервенције учињене су на следећи начин: 

– Планирање нове улице Нове А1, која има улогу „при-
купљања” саобраћаја из подручја и његовог спровођења до 
аутопута и до планираног СМТ-а, али и приступа подручју 
са обе поменуте висококапацитетне саобраћајнице. На за-
падном крају подручја Нова А1 се везује на улицу Михајла 
Тодоровића и Владимира Томановића, и даље на Војислава 
Илића.

За све предвиђене интервенције и инсталације које се 
воде кроз путно земљиште потребно је обратити се ЈП „Пу-
теви Србије” за прибављање услова и сагласности за израду 
пројектно-техничке документације за изградњу и поста-
вљање истих.

– Пробијање правца Михајла Тодоровића до Улице 
Кружни пут (Новом А2) ради бољег повезивања подручја и 
пружања алтернативе Устаничкој улици;

– Повезивање Бојаџијске улице са Михајла Тодоровића 
и даље ка Устаничкој улици у циљу формирмања улазно-из-
лазног правца у предметно подручје;

– Повезивање Булевара краља Александра, Новом А3, са 
коригованим елементима геометрије, и даље Новом Б10, са 
улицом Кружни пут;

– Формирање мреже улица између Палих бораца, 20. ок-
тобра и Народног фронта са циљем стварања могућности за 
изградњу унутар блока. То су нове улице: В4, Б13, Б16, Б11, 
Б12, Г5 и В13;

– Нова Б9 (7. јула) и Нова Б17 пружају се од Улице 
Службени пут до Партизанске улице са циљем повезивања 
подручја у граници плана и формирања блокова за плани-
ране намене;

– Са задатком да повеже делове подручја планира се и 
Нова Б8 од Босанске улице (Нове Б7) до Улице Службени 
пут;

– Део Улице палих бораца и Народног фронта укида се 
и формира нова веза са Булеваром краља Александра на 
позицији планираној кроз регулациони план ове саобраћај-
нице. Такође, овим се остварује и повезивање Народног 
фронта Новом Б14, са Хазарском улицом чиме се формира 
правац паралелан са Булеваром краља Александра, образују 
блокови уз Булевар и даје алтернатива Булевару за кретања 
кроз насеље;
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– Остале нове улице планирају се у циљу кориговања 
елемената геометрије улица ради постизања њихове функ-
ционалности, повезивања слепих крајева постојећих ули-
ца и стварања могућности приступа јавној површини ко-
рисницима у граници плана;

– Осим корекције траса, планираним решењем мреже 
поједине раскрснице су преобликоване са циљем побољ-
шања проточности саобраћаја и умањења броја конфлик-
тних тачака у раскрсницама.

Колско-пешачке улице (све улице типа „Д”), односно са-
обраћајнице са интегрисаним саобраћајним површинама 
користе се тако да је пешачки саобраћај фаворизован у од-
носу на моторни. Ове улице су са умиреним саобраћајем и 
немају функцију повезивања унутар мреже, већ је њихова 
улога приступ парцелама (објектима) унутар блока.

Једносмерне улице планирају се на позицијама на којима 
нема могућности, ни потребе за ширењем регулације, а на 
појединим местима и због потребе каналисања саобраћај-
них токова. У тим случајевима пружена је алтернативна мо-
гућност кретања кроз блок.

Слепе улице планирају се у блоковима где је функција 
искључиво приступ парцелама унутар блока (стамбени 
блокови), и где такав режим погодује умирењу саобраћаја, 
а не постоји потреба за проласком кроз блок другим ко-
рисницима. 

Преузете су регулације и садржај у профилу из важећих 
планова за поједине улице на граници плана. Ове улице су 
обухваћене границом плана због потребе да се обезбеди 
инфраструктура за блокове који се на њих наслањају. То су 
следеће улице:

– Михајла Тодоровића („ДУП три МЗ на потезу дуж ау-
то-пута, Грчића Миленка, Војислава Илића и Устаничке”, 
„Службени лист града Београда”, број 15/65, „Измене и до-
пуне ДУП-а...”, „Службени лист града Београда” бр. 12/77, 
4/83, 10/90),

– Кружни пут (Регулациони план блока између улица 
Булевар револуције, Живка Давидовића, Кружног пута, 
приступних саобраћајница Нова 1 и 2 и Устаничке – под-
ручје блокова Е10 и Е11 (део), „Службени лист града Бео-
града”, број 7/99),

– Зелено брдо, Игманска, Јабланичка („Регулациони 
план насеља Миријево”, „Службени лист града Београда”, 
број 20/02, „Измена и допуна регулационог плана насеља 
Миријево”, „Службени лист града Београда”, број 5/03).

Миријевска улица, која је преузета из „Регулационог 
плана насеља Миријево” измењена је у мери потребној да се 
оствари веза са Булеваром краља Александра. 

Жикина, Нова В19 и Нова В20, измена су у односу на 
план „ДУП градског расадника” („Службени лист града Бе-
ограда” број 4/79).

Правила грађења саобраћајних површина
Трасе новопројектованих саобраћајница у ситуацио-

ном и нивелационом плану прилагодити терену и котама 
ободних изведених саобраћајница са примереним падови-
ма. Нивелационо решење новопланираних саобраћајни-
ца одредити на основу детаљног геодетског снимка тере-
на и ускладити са већ изграђеном физичком структуром. 
Одводњавање решити гравитационим отицањем повр-
шинских вода односно подужним и попречним падом 
саобраћајница, у систем затворене кишне канализације. 
Висинске коте у овом плану дате су оријентационо, што ос-
тавља могућност да се у даљим фазама разраде, у фази из-
раде пројеката, нивелационо прилагоде терену и физичкој 
структури објеката, као и захтевима произашлим из услова 
за постављање комуналне инфраструктуре.

Коловозну конструкцију новопројектованих саобраћај-
ница и саобраћајних површина предвиђених за рекон-
струкцију утврдити сходно рангу саобраћајнице, опте-
рећењу, као и структури возила која ће се њоме кретати, у 
складу са важећим прописима. Коловозни застор треба да 
је у функцији садржаја попречног профила саобраћајнице, 
подужних и попречних нагиба, као и начина одводњавања. 
Површинску обраду тротоара планиранти са завршном об-
радом прилагођеној пешачким кретањима и меродавном 
оптерећењу (асфалт бетон или префабриковани елементи). 
Пешачке прелазе изводити са упуштеним ивичњацима како 
се не би ометала кретања инвалидних лица. 

Умирења у колско-пешачким улицама могуће је оства-
рити посебним ситуационим и нивелационим решењима, 
што ће се прецизније дефинисати у даљим фазама разра-
де, у пројектној документацији. Елементе застора (поп-
лочавања), као и евентуалних засада у оквиру регулације 
саобраћајница, ускладити са њиховом функцијом. Од-
водњавање атмосферских вода решити посебним ниве-
лационим решењима, тако да се не угрозе објекти, а при-
купљене воде усмере ка канализационом систему.

Ново планиране саобраћајнице: Нова Г-20 и део Јабла-
ничке, ул Нова Д-26, Нова Б-12, Нова В-4, Нова Б-14 (На-
родног фронта), ул. Палих бораца, Мокролушка улица 
и Улица Нова В -19 (Жикина) налазе се или пролазе кроз 
умирена клизишта. Свако не адекватно засецање може до-
вести до не стабилности падине. За ове саобраћајнице не-
опходно је извести детаљна геолошка истраживања са еле-
ментима санације.За остале планиране саобраћајнице или 
за планирану интервенцију на постојећим саобраћајницама 
(реконструкцију) неопходно је по планираној траси извес-
ти детаљна геолошка истраживања а све у складу са Зако-
ном о геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, 
број 44/95).

Паркирање
Обзиром на карактер простора (претежну намену), пар-

кирање се у постојећем стању обавља у оквиру припадајуће 
парцеле.

За планиране садржаје обезбедити потребан број пар-
кинг места према нормативима, 

минимум једно место за:
– трговину: на 66 m² БРГП,
– пословање: на 80 m² БРГП,
– хотел: на 2-10 кревета у зависности од категорије,
– тржни центри: на 50 m² продајног простора,
– угоститељство: на два стола са по четири столице,
– спортско рекреативни центри: на десет седишта,
– спортски терени: на два терена,
– школа: на свако одељење, кабинет и фискултурну салу,
– комбиновану дечју установу: на сваку групу,
1,1 паркинг место за сваку стамбену јединицу.
Нови објекти своје потребе за стационирањем вози-

ла дефинисане на бази норматива решавају у оквиру своје 
грађевинске парцеле, било у гаражи у склопу самог објекта 
или на слободном делу парцеле.

Јавни градски превоз путника
Предметна локација је опслужена линијама аутобуског 

подсистема ЈГП-а које саобраћају Устаничком, Булеваром 
краља Александра и Партизанском улицом. 

Поред тога, на северозападној страни локација је оп-
служена и линијама трамвајског подсистема ЈГП-а, које са-
обраћају Булеваром краља Александра и линијама тролејбу-
ског подсистема ЈГП-а које саобраћају Устаничком улицом.
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На ободу и у непосредној близини предметне локације 
налазе се и терминуси ЈГП-а и то:

– у близини раскрснице Устаничке улице и Булевара 
краља Александра налази се терминус трамвајског и ауто-
буског подсистема ЈГП-а (Т1),

– У Устаничкој улици се налази терминус аутобуског и 
тролејбуског подсистема ЈГП-а (Т2).

Концепт развоја ЈГП-а, у оквиру предметног плана, за-
снива се на плану развоја јавног саобраћаја према ГП-у Бео-
града 2021 и развојним плановима ГСП-а Београд.

Према Генералном плану Београда до 2021. године, од 
Устаничке улице, средишњим острвом Булевара краља 
Александра, планирана је изградња капацитетног шинског 
система типа ЛРТ.

Планира се задржавање свих траса аутобуско-трам-
вајских линија и постојећих микролокација стајалишта 
ЈГС-а, реорганизација постојећих аутобуских линија по-
већањем постојећих капацитета и увођење нових линија на 
планираним саобраћајницама. За увођење нове аутобуске 
линије кроз насеље Мали Мокри Луг планирана је траса 
следећим улицама: Булевар краља Александра, Нова А4, 
Палих бораца, 20. октобра и Партизанском. У поменутим 
улицама планиран је коловоз ширине 7.0 m. Коловозну кон-
струкцију пројектовати за тежак теретни саобраћај. Решет-
ке шахтова пројектовати ван површине коловоза, односно 
интегрисати шахтове у ивичњак.

Остали садржаји
– Станице за снабдевање горивом
Станице за снабдевање горивом се према зони града у 

којој се налази простор у оквиру границе pлана (контину-
ално изграђени простор – КИП) и планираним наменама 
могу планирати према условљеностима датим у следећим 
табелама:

Табела 1. Матрица компатибилности типа станице за 
снабдевање горивом и доминантне намене у простору 

Условна компатибилност подразумева:
U1 – Исључиво за интерне потребе комуналних служ-

би у оквиру припадајућег комплекса. Није за комерцијалне 
сврхе.

U2 – Исључиво за интерне потребе, јавних органа и 
служби, ( МУП, војска,ватрогасна служба), осим за намене 
типа школство, здравство, социјална и дечија заштита, об-
разовање у којима није дозвољено лоцирање станица.

U5 – ССГ мора имати заштитну зону, зелени појас или 
слободан простор између комплекса и стамбених објеката 
у окружењу.

U6 – У оквиру комплекса трговинских центара, на до-
минантним саобраћајним правцима, ако за то постоје прос-
торне могућности и ако је садржаје ССГ могуће уклопити у 
околне садржаје.

U7 – Ако нису у простору који има статус било које вр-
сте заштите (природног или културно-историјског добра). 
Пожељно је да су уз зоне излетишта и рекреативне површи-
не, на прописаној дистанци уз поштовање свих мера заш-
тите.

U8 – Ако постоје просторне могућности ( путни појас, 
велики терминали, паркинзи) за интерну и комерцијалну 
употребу.

Табела 2. Тип станице и могући пратећи садржаји у од-
носу на градску зону

Могући пратећи садржаји:
Тип А. сервисни (аутоперионица,вулканизер,аутоелектр

ичар,шлеп служба)
Тип Б. аутотрговина (аутосалон, аутоделови, аутокозме-

тика, showroom)
Тип В. делатности – услуге (трговина на мало, пословање, 

инфо-пункт,турист биро, банкарско– поштанске услуге)
Тип Д. угоститељство – туризам (кафе, ресторан, мотел)
Врста пратећег садржаја из сваке групе зависиће од ве-

личине и могућности организације унутар комплекса и 
мора бити ближе одређена током детаљне разраде сваке 
поједине локације.

У постојећем стању у оквиру границе плана у функцији 
су три станице и то две на Булевару краља Александра и 
једна на Смедеревском путу. Локација која припада НИС 
Петролу на углу улице Смедеревски пут и Партизанске, 
према Регулационом плану саобраћајнице Булевар револу-
ције од Устаничке улице до СМТ-а” („Службени лист града 
Београда” број 15/96) укида због планиране трамвајске ок-
ретнице. 

Предлаже се неометано функционисање и ове станице 
за снабдевање горивом уз могућност извођења свих ин-
вестиционих радова у оквиру комплекса до привођења 
земљишта намени.

Реконструкција или изградња станице за снабдевање 
течним горивом мора бити урађена у складу са одредбама 
Правилника о изградњи станица за снабдевање горивом 
моторних возила и о ускладиштавању и претакању горива 
(„Службени лист СФРЈ”, бр. 27/71, 29/71). 

За резервоаре у којима се држи гориво, примењују се 
у погледу пројектовања, конструкције, опреме и означа-
вања, одредбе дате у Правилнику о изградњи постројења 
за запаљиве течности и о ускладиштавању и претакању за-
паљивих течности („Службени лист СФРЈ”, број 20/71) и у 
Правилнику о изградњи постројења за ТНГ и о претакању 
и ускладиштењу ТНГ-а („Службени лист СФРЈ”, бр. 24/71, 
26/71).

/Услови Секретаријата за саобраћај IV-02 Бр. 344.3-
21/2007. од 14. марта 2008, Услови Секретаријата за са-
обраћај – Дирекција за јавни превоз IV-06 Бр. 346.6-1480 од 
5. новембра 2008./
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Услови за олакшано кретање деце, старих, хендикепира-
них и инвалидних лица

У току разраде и спровођење плана применити одредбе 
Правилника о условима за планирање објеката у вези са не-
сметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инва-
лидних лица („Службени гласник РС”, број 18/97).

Б.5.2. Јавна инфраструктурна мрежа и објекти

Водоводна мрежа 
(графички прилог бр.5. „План водоводне и канализаци-

оне мреже и објеката” Р 1:1.000)
Према условима водовода територија Малог Мокрог 

Луга припада трећој висинској зони снабдевања Београда 
водом.

Од примарних цевовода београдског водовода у грани-
цама плана, дуж улице Булевар краља Александра пролазе 
примарни цевоводи треће висинске зоне ø400 mm и ø700 
mm, а дуж партизанске улице цевоводи ø500 mm такође 
треће висинске зоне.

Кроз територију Малог Мокрог Луга дефинисан је цево-
вод ø600 mm IV висинске зоне у Партизанској улици, ДУП 
– ом за изградњу примарног довода воде IV висинске зоне за 
насеље Миријево („Службени лист града Београда” број 5/89)

Снабдевње треће висинске зоне врши се из резервоара 
„Стојчино брдо” који се налази унутар границе плана.

Према Генералном плану Београда 2021. планирано је 
проширење резервоарског простора резервоара „Стојчино 
брдо”. Грађевинском линијом у комплексу Резевоара испо-
штована је зона непосредне санитарне заштите резервоара 
у ширини 10,0 m.

Постојећа дистрибутивна мрежа је је пречника ø150 mm 
до ø80 mm. По пропису Београдског водовода изграђена је 
на мањем делу територије и углавном припада трећој ви-
синској зони, што резултира или изузетно великим или ма-
лим притисцима у граничним зонама.

Потребно је доградити уличну водоводну мрежу по 
пропису надлежне комуналне организације по претходно 
урађеним пројектима за целу територију Малог Мокрог 
Луга.

Минимални пречник планиране водоводне мреже је 
ø150 mm. Сву постојећу водоводну мрежу мањег пречника 
од ø150 mm укинути.

Регулационим планом саобраћајнице Булевар револу-
ције од Устаничке до СМТ-а („Службени лист града Београ-
да” број 15/96) постојећи цевоводи ø400 mm и ø700 mm у 
Булевару се укидају, јер се налазе у планираној трамвајској 
баштици, и измештају ван коловоза у регулацији на север-
ној страни саобраћајнице. То решење примарних цевовода 
у Булевару се задржава у границама предметног плана.

Постојећи примарни цевовод ø400 mm у Булевару 
краља Александра на делу од Булевара до резервоара „Стој-
чино брдо” пролази кроз остало земљиште које припада 
објектима у Булевару краља Александра бр. 533 и бр. 531 
код ОШ „Драгојло Дудић”. На том делу потребно је укину-
ти постојећи цевовод и планирати нову везу на резервоар 
„Стојчино брдо” дуж прилазне саобраћајнице у јавној повр-
шини.

Такође, коригује се траса постојећег цевовода ø700 mm 
од Булевара до резервоара „Стојчино брдо” и поставља у 
прилазној саобраћајници поред ø400 mm.

У Партизанској улици постојећи цевовод ø250 mm се 
укида и поставља у планирани тротоар саобраћајнице и 
постојећи цевовод ø500 mm се укида на деловима где из-
лази из регулације предметне саобраћајнице и поставља у 
коловоз.

Траса планираног цевовода ø600 mm IV висинске зоне 
у Партизанској улици дефинисаног ДУП – ом за изградњу 
примарног довода воде IV висинске зоне за насеље Мирије-
во („Службени лист града Београда” број 5/89) се коригује у 
граници Плана детаљне регулације за насеље Мали Мокри 
Луг у смислу прилагођавања планираној регулацији Парти-
занске улице и проналажење коридора за пролаз цевовода. 
Положај предметног цевовода је у коловозу Партизанске 
улице а према синхрон плану.

Положај планиране дистрибутивне водоводне мреже 
је у тротоарима планираних саобраћајница. Планирану 
дистрибутивну водоводну мрежу повезати у прстенаст сис-
тем са свом потребном арматуром.

На дистрибутивној уличној мрежи предвидети довољан 
број надземних противпожарних хидраната

/Услови ЈКП „Београдски водовод и канализација” – ус-
лови водовода, бр. I1-1/885 од 17. септембра 2004. и бр. I1-
1/163 од 16. јануара 2008./

Канализациoна мрежа
(графички прилог бр.5. „План водоводне и канализаци-

оне мреже и објеката” Р 1:1.000)
Канализација у границама плана припада сливу Мокро-

лушког потока, односно централном систему Београдске 
канализације. 

Централни систем Београдске канализације делом се ка-
налише по општем систему одвођења кишних и употребље-
них вода (део територије ближи насељу Коњарник), а ос-
тали део територије се каналише по сепарационом начину 
одвођења кишних и употребљених вода.

Основни реципијент кишних и отпадних вода са тери-
торије насеља Мали Мокри Луг је постојећи стари мокролу-
шки колектор 240/155 cm који иде долином Мокролушког 
потока.

Почетак предметног колектора представља захватна 
грађевина на Мокролушком потоку уз комплекс преду-
зећа „Ласта” којим се прихватају фекалне воде из Вели-
ког Мокрог Луга (канал Ø400 mm) као и део кишних вода 
Мокролушког потока.

За део кишних вода, које не може да прихвати Стари 
мокролушки колектор 240/155 cm, изграђен је Нови мокро-
лушки колектор са уливном грађевином у улици Стевана 
Првовенчаног.

Предметни колектори представљају примарни систем 
канализације мокролушког слива. Тим системом су обух-
ваћене и две планиране ретензије: Ретензија „Ласта” и „Ла-
ста петља”. Ретензија „Ласта” и део ретензије „Ласта петља” 
(који се налази у саобраћајној петљи „Ласта” су ван граница 
предметног плана). 

Ретензија „Ласта петља” (која се налази у саобраћајној 
петљи „Ласта”) је предмет Плана детаљне регулације спољ-
не магистралне тангенте од Улице Борске до петље „Ласта” 
(„Службени лист града Београда” број 40/07). 

Ретензија „Ласта” је обухваћена Детаљним урбанистич-
ким планом насеља Велики Мокри Луг („Службени лист 
града Београда” број 20/88)

Унутар граница Плана детаљне регулације за насеље 
Мали Мокри Луг изграђене су мање деонице канализаци-
оне мреже у појединим улицама и то углавном фекални ка-
нали који нису део јединственог система канализације, већ 
представљају парцијална решења која су незнатна у односу 
на свеукупну проблематику евакуације вода са простора 
Малог Мокрог Луга.

У овом тренутку постоји изграђена фекална канализа-
ција у Булевару краља Александра и ул. Кружни пут која је 
основно средство Београдске канализације.
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Остала канализација отпадних вода која је изграђена 
у оквиру насеља није урађена по пропису надлежне кому-
налне организације и није примљена као њихово основно 
средство те се третира као непостојећа, јер о њој не постоје 
подаци. Кишна канализација није изграђена.

Фекална канализација у Булевару краља Александра 
није изграђена по пројекту већ према постојећем стању. 
Кишна канализација није изведена. Према постојећем 
Регулационом плану Булевара револуције од Устаничке 
до СМТ-а („Службени лист града Београда” број 15/96) 
постојећа фекална канализација се налази на месту пла-
ниране трамвајске баштице, те се мора укинути и измес-
тити у коловоз планиране саобраћајнице. Овим планом се 
коригује решење канализације дато Регулационим планом 
Булевара револуције од Устаничке до СМТ-а у смислу по-
стављања кишне и фекалне канализације обострано у сва-
кој коловозној траци, с обзиром на ширину планиране са-
обраћајнице.

Постојећа пројектна документација на нивоу идејног 
пројекта канализације за простор Малог Мокрог Луга ја 
рађена према ранијем саобраћајном решењу у Институту 
„Јарослав Черни”.

Техничку документацију радити у складу са новим пла-
нираним саобраћајним решењем имајући у виду и низводне 
услове.

Такође, за потребе заштите низводних објеката бео-
градске канализације урађена је хидрауличка анализа слива 
насеља Мали Мокри Луг за потребе димензионисања ре-
тензије „Ласта петља” (Институту „Јарослав Черни” 2005. 
године) која је показала да постојећи ретензиони простор 
у оквиру саобраћајне петље није довољан, те је потребно 
обезбедити додатни ретензиони простор узводно од посма-
тране.

Тај простор је обезбеђен овим планом непосредно уз-
водно уз Мали мокролушки поток ван саобраћајне петље 
у складу са Генералним пројектом евакуације кишних и 
употребљених вода са слива Мокролушког потока до Ау-
токоманде, који је верификовало ЈКП „Београдски водовод 
и канализација” (Потврда издата под бр.МК8/10 од дана 2. 
јуна 2010. године). Генерални пројекат је дао решење ретен-
зирања ретензије „Ласта – петља” низом мањих међусобно 
повезаних ретензионих базена у долини потока. 

Ретензирањем атмосферских вода са простора Малог 
Мокрог Луга обезбеђује се контролисана евакуација истих 
са предметног подручја чиме се штите постојећи низводни 
колектори од преоптерећења. 

Степен урбанизације Малог Мокрог Луга, већ сад изис-
кује изградњу кишне канализације. Изградњом кишне ка-
нализације ретензија добија на значају због повећања брзи-
не отицања кишних вода са простора Малиг Мокрог Луга 
а самим тим и угрожавања низводних објеката примарне 
канализације.

Објекат ретензије треба димензионисати и обликовати 
тако да прими ударна хидрауличка оптерећења и обезбеди 
заштиту од плављења подручја „Ласта – петља”, као и низ-
водних подручја, односно ублажи оптерећење низводниих 
деоница канализационих колектора.

Укупна расположива ретензиона запремина постојећег 
терена је мања од 10.000 m³ због насипања ради нелегалне 
градње. 

Потребна запремина за заштиту низводног терена од 
плављења за повратни период од 50 година је око 40.000 m3. 

Корито потока који налази у границама Плана потребно 
је регулисати, стабилизовати са малом каменом кинетом. 
Пројектном документацијом поред потока, потребно је 
обезбедити комуналну стазу за одржавање и чишћење.

Пре упуштања кишних вода у ретензиони базен, од-
носно у отворени водоток исте је потребно пречистити, 
односно одвојити таложљиве материје, масти и уља одгова-
рајућим уређајем.

У оквиру границе Плана детаљне регулације Малог 
Мокрог Луга планирана је улична кишна и фекална кана-
лизација по сепарациом систему каналисања на делу који 
гравитира ретензији „Ласта петља”.

На делу који је планиран за каналисање по општем сис-
тему одвођња кишних и употребљених вода планиран је 
канал општег система. Минималан пречник фекалне кана-
лизације је Ø250 mm, а кишне и канала општег система је 
Ø300 mm. Положај планиране канализације је у коловозу 
постојећих и планираних саобраћајница, као и у комунал-
ним коридорима (К1, К2, К3, К5, К6, К7, К9), ширине три 
метра, на деловима где канализације, због услова отицања, 
не може да иде саобраћајницама.

У свим најнижим тачкама вертикалних кривина са-
обраћајница, где није могуће поставити комуналну стазу за 
одвођење кишних вода већих од рачунских потребно је пос-
тавити сливнике већих капацитета за прихватање истих, а 
кишне и фекалне воде предметне саобраћајнице водити у 
контрападу до најближих одговарајућих реципијената.

Такође, кишне и фекалне воде интегрисаних саобраћај-
ница чији су слепи крајеви најниже тачке улице, водити у 
контрападу уз обавезно постављања сливника већег капа-
цитета за прихватање кишних вода на најнижим котама 
улице (Нова Д26, Нова Д24, Нова С6).

У случају великих денивелација (ул. Нова Д26) и евенту-
алне немогућности извођења фекалне канализације у кон-
трападу због дубоких ископа, обавезно одвести кишне воде 
а објекте прикључити на фекалну канализацију у ободним 
улицама.

(Услови ЈКП „Београдски водовод и канализација” – ус-
лови канализације, бр. I 1-1/187, I 1-1/1164 од 29. јануара 
2008.)

Водопривреда
(графички прилог бр.5. „План водоводне и канализаци-

оне мреже и објеката” Р 1:1.000)
Насеље Мали Мокри Луг се налази на горњем делу слива 

Мокролушког потока и то делу који је нереализован.
Усвојена концепција решавања хидротехничких пробле-

ма на сливу Мокролушког потока базирана је на Генерал-
ном пројекту који је израдио Институт „Јарослав Черни” 
1971. године којим је, осим изградње колекторског систе-
ма, предвиђена изградња објеката којима се омогућује ре-
тензирање великих вода на три места у горњим деловима 
Кумодрашког и Мокролушког потока (ретензија „Ласта” и 
„Ласта – петља”) и на тај начин врши ублажавање таласа ве-
ликих вода као и уређење сливног подручја са становишта 
контроле отицања са уређењем – регулацијом водотока на 
појединим деоницама (Главни пројекат хидротехничког 
решења долине Мокролушког потока у зони саобраћајних 
и јавних складишта поред Ауто-пута Београд–Ниш (1983. 
године). Инвеститор је „Завод за изградњу града Београда”.

С обзиром на то да постојећа концепција хидротех-
ничког уређења слива Мокролушког потока датира из 1971. 
године, а имајући у виду планиране намене површина из 
Генералног плана Београда 2021. године, неопходно је ура-
дити генерални пројекат са елементима идејног на основу 
кога ће се донети одлука за израду плана детаљне регула-
ције за изградњу узводног дела Мокролушког колектора од 
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водозахватне грађевине на новом кишном мокролушком 
колектору, са ретензијама „Ласта” и „Ласта – петља”. Под-
логе за израду предметног Генералног пројекта и плана су: 

1. Топографске и катастарске подлоге размере 1:1.000,
2. Инжењерско геолошке подлоге.
Генералним пројектом са елементима идејног било би 

потребно: 
– извршити анализу просторних и геолошких ограни-

чења и оцену могуће спроводљивости постојеће концепције 
уређења слива Мокролушког потока која до сада није реа-
лизована како са техничког тако и са економског аспекта,

– извршити оцену хидролошких и других подлога у ус-
ловима планиране урбанизације слива,

– извршити анализу обезбеђености до сада реализова-
них хидротехничких објеката на сливу на постојеће и пла-
нирано стање у екстремним хидролошким условима.

На основу анализа и оцена потребно је дати одгова-
рајућа решења.

Генералним пројектом евакуације кишних и употребље-
них вода са слива Мокролушког потока до Аутокоманде 
(Институт „Јарослав Черни” 2010. године), који је верифи-
ковало ЈКП „Београдски водовод и канализација” (Потврда 
издата под бр.МК8/10 од дана 2. јуна 2010. године). 

Генерални пројекат је дато решење ретензирања ретен-
зије „Ласта – петња” низом мањих међусобно повезаних 
ретензионих базена у долини маломокролушког потока у 
граници предметног плана. 

Предметни поток је бујичног карактера који је нерегу-
лисан. Потребно га је стабилизовати регулацијом за коју је 
остављен појас од 20 m.

Електроенергетска мрежа
(графички прилог бр. 6. „План електроенергетске ,ТК и 

КДС мреже и објеката” Р :1.000)
На предметном подручју изграђена је електрична 

диструбутивна мрежа објеката напонског нивоа 1, 10 и 35 
кV као инсталације јавног осветлења. Постојећи електрич-
ни водови изведени су надземно и подземно у коридору 
постојећих саобраћајних и слободних површина.

Преко предметног подручја изграђен је надземни вод 
35 кV, веза између постоје ТС 35/10 кВ „Београд 4” и ТС 
35/10 кV „Смедеревски пут”.

На основу урбанистичких показатеља као и специфич-
ног оптерећења за поједине врсте потрошача дошло се до 
потребног броја нових ТС 10/0,4 кV за поједине блокове а 
који износи:

– за блокове 46, 47, 48, и 49 изградити једну ТС у Блоку 
46 и једну ТС у Блоку 47;

– за Блок 42 изградити једну ТС, 
– за Блок 43 и део Блока 42 изградити једну ТС у Блоку 43;
– за блокове 44, 45 и део Блока 42 изградити једну ТС у 

Блоку 44; 
– за блокове 50,50.1, 52, 53, 56, 58, 60, и део блокова 62 

и 99 изградити једну ТС у Блоку 51, једну ТС у Блоку 53 и 
једну ТС у Блоку 62;

– за блокове 95 део, 96, 67 и 98 изградити једну ТС у Бло-
ку 96 и једну ТС у Блоку 97;

– за блокове 95 део, 93, и 94 изградити једну ТС у Блоку 94;
– за блокове 90, 91 и 92 изградити једну ТС у Блоку 91;
– за блокове 59, 61 и и део Блока 62 изградити једну ТС 

у Блоку 61;
– за блокове 37, 54, 55 и 57 изградити једну ТС у Блоку 55;
– за блокове 38 и 39 изградити једну ТС у Блоку 39;
– за Блок 41 изградити једну ТС у Блоку 41;
– за Блок 1 изградити једну ТС у Блоку 1;

– за блокове 4, 5, 6 и 7 изградити једну ТС у Блоку 6;
– за блокове 2 и 3 изградити једну ТС у Блоку 3;
– за блокове 9, 10 и 40 изградити једну ТС у Блоку 40 и 

једну ТС у Блоку 10;
– за блокове 30, 31, 32, 33, 34,34.1, 35 и 36 изградити једну 

ТС у Блоку 35, једну ТС у Блоку 34.1 и једну ТС у Блоку 30;
– за блокове 25, 26, 27, 28 и 29 изградити једну ТС у Бло-

ку 28, једну ТС у Блоку 27 и једну ТС у Блоку 29; 
– за блокове 24, 66, 67, 68 и 68.1 изградити једну ТС у 

Блоку 24 и једну ТС у Блоку 68; 
– за блокове 64, 65 и 88 изградити једну ТС у Блоку 88; 
– за Блок 89 изградити једну ТС у Блоку 89;
– за блокове 69, 85, 86, и 70 изградити једну ТС у Блоку 

86 и једну ТС у Блоку 70; 
– за Блок 83 изградити једну ТС и једну ТС у Блоку 83; 
– за блокове 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 и 82 изградити једну 

ТС у Блоку 77 и једну ТС у Блоку 80; 
– за блокове 17, 18, 73 и 74 изградити две ТС у Блоку 17, 

једну ТС у Блоку 18 и једнуТС у Блоку 73; 
– за Блок 11 изградити две ТС у Блоку 11 ; 
– за Блок 8 изградити две ТС у Блоку 8; 
– за блокове 19, 20, 21, 22 и 23 изградити једну ТС у Бло-

ку 19, једну ТС у Блоку 20 и једну ТС у Блоку 22;
– за блокове 71, 72 и 84 изградити једну ТС у Блоку 72.
Постојеће стубне ТС 10/0,4 кV усагласити са планира-

ним саобраћајним решењем. Постојеће слободно стојеће 
ТС 10/0,4 кV, које су на планираним саобраћајним повр-
шинама изместити на нову локацију и то: ТС 10/0,4 кВ рег.
бр.Б-905 изместити у оквиру блока 42, ТС 10/0,4 кV рег.
бр.Б-182 изместити у оквиру Блока 34.1 и ТС 10/0,4 кV рег.
бр.Б-1731 изместити у оквиру Блока 18.

Планиране трансформаторске станице планирати у 
склопу грађевинских објеката или као слободно стојеће 
(МБТС), могућа је изградња и стубних трансформаторских 
станица 10/0,4 кV (СТС), капацитета 400 кVА.

Планиране ТС 10/0,4 кV у комерцијалној зони планира-
ти у склопу грађевински објеката.

Планиране ТС 10/0.4 кV у склопу грађевинских објеката 
изградити под следећим условима :

– просторије за смештај ТС треба да послуже за смештај 
трансформатора и одговарајуће опреме,

– просторије за смештај ТС предвидети у нивоу терена 
или са незнатним одступањем од предходног става,

– просторија за смештај ТС мора имати два одвојена 
оделења и то: одељење за смештај трансформатора и оде-
лење за смештај развода високог и ниског напона, свако 
оделење мора имати директан приступ споља,

– просторије за смешај ТС треба да испуне услове пред-
виђене прописима из области дистрибуције електричне 
енергије као и услове непосредног испоручиоца електричне 
енергије,

– између ослонца трансформатора и темеља поставити 
еластичне подметаче у циљу пресецања преноса вибрација,

– колски приступ планирати изградњом приступног 
пута најмање ширине 3,00 m до најближе јавне саобраћај-
нице.

За слободно-стојеће ТС 10/0,4 кV предвидети зидани 
или монтажно-бетонски објекат оријентационих димен-
зија 4х5 m. Планирани објекат треба да послужи за смештај 
трансформатора и одговарајуће опреме. Објекат мора има-
ти два одвојена оделења и то: оделење за смештај трансфор-
матора и оделење за смештај развода високог и ниског на-
пона. 

Колски приступ планирати изградњом приступног пута 
најмање ширине 3,00 m до најближе јавне саобраћајнице.
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У сваком новом објекту који се гради или на његовој 
парцели, према планском уређењу простора, предвидети 
могућност изградње нове ТС 10/0,4 кV према правилима 
градње, осим ако је енергетским условима ЕДБ другачије 
предвиђено. Укупан број нових ТС 10/0,4 кV који се кроз 
одобрење за изградњу може дати не сме бити већи од пла-
ном предвиђеног броја.

Планиране водове 10 кV извести дуж постојећих и 
планираних саобраћајних површина, подземно а у рову 
потребних димензија. Планиране водове 1 кV извести од 
постојећих и планираних ТС 110/0,4 кV до планираних ко-
рисника електричне енергије. Планиране водове 1 кV из-
вести дуж постојећих и планираних површина , подземно 
а у рову потребних димензија. На местима, где се очекују 
већа механичка напрезања, водове положити у кабловску 
канализацију. Постојеће електричне водове као и ТС 10/0,4 
кV који су у колизији са планираним садржајем, изместити 
на нову локацију.

 Осветлењем планираних саобраћајних површина и пар-
кинг простора постићи средњи ниво луминанције од око 
0,6 cd/m².

Осветлењем слободних површина постићи средњи ос-
ветљај од око 15 lh. 

Водове јавног осветлења поставити подземно а у рову 
потребних димензија. На местима где се очекују већа ме-
ханичка напрезања тла планиране водове поставити у ка-
бловску канализацију. 

Постојеће надземне водове 10 и 1 kV каблирати у склопу 
постојећих и планираних саобраћајних површина.

Напајање планираних ТС 10/0,4 кV оријентисати на 
постојеће ТС35/10 кV „Коњарник” и ТС 35/10 кV „Смеде-
ревски пут” као и планиране ТС 35/10 кV „Калуђерица” и 
ТС 110/10 кV „Мали Мокри Луг”.

1. Услови за изградњу трафо-станице 35/10 кV
За планирану ТС 35/10 кV, инсталисане снаге 2х12 МVА 

предвидети комплекс oкo 25х35 m у блоку 83 као отворено 
постројење 35 кV. За потребе смештаја развода 10 и 35 кV, 
аку батерије, сопствене потрошње и командног дела и из-
градиће се командно-погонска зграда. Командно-погонску 
зграду предвидети као монтажну у систему градње од пре-
фабрикованих бетонских елемената. Величина и распоред 
просторија одредити у свему према технолошком процесу и 
диспозицији из главног електротехничког пројекта. Висина 
објекта условљена је димензијама опреме која се уграђује. 
Око објекта је бетонски тротоар потребне ширине, са наги-
бом од објекта. Спољашњи део грађевинског дела ТС чине: 
темељи са трансформаторима и високонапонска опрема, 
противпожарни зид, каде за уље, уљна канализација и јама 
за уље.

Темеље трансформатора димензионисати према опте-
рећењу од трансформатора. Каде за уље су обликоване и 
према типу трансформатора и са потребним нагибима и 
решеткама за одвод уља. Испуна каде је од крупног грану-
лисаног шљунка. Против-пожарни зид је армирано-бетон-
ски, поставити између два трафоа. Уљна канализација је од 
керамичких или сличних цеви са потребним нагибима ка 
јами за уље. Јама за уље је кружног пресека, од префабри-
кованих цеви, од водонепропусног бетона, димензионисати 
за пријем уља једног трафоа. Граница комплекса ТС и грађе-
винска линија се поклапају. Комплекс ТС оградити метал-
ном оградом на бетонском парапету, минималне висине 
1,80 m. У огради предвидети потребне капије за улазак и 
уношење потребне опреме.

Постојећа ТС 35/10 кV „Калуђерица провизоријум” уки-
да се. 

Прикључни вод 35 кV извести на постојећи вод 35 kV 
веза између ТС 35/10 кV „Београд 4” и ТС 35/10 кV „Болеч”. 
Планирани вод 35 кV извести подземно у рову потребних 
димензија. Постојећи надземни вод 35 кV се каблира на 
делу прелаза преко предметног плана.

Након реализације планиране ТС 35/10 кV потребно је 
укинути постојећу ТС 35/10 кV „Калуђерица – провизоријум”. 

2. Услови за изградњу трафо-станице 110/10 кV
На предметној локацији изградити трафо-станицу ин-

сталисане снаге 2x40 МVА. За планирану ТС 110/10 кV 
предвидети комплекс површине око 37x30 m са техно-
лошком висином око 15 m. Објекат обликовати тако да са 
суседним чини складну урбанистичку целину. 

За смештај опреме предвидети следеће просторије:
– просторију за смештај РП-110 кV у СФ-6 изведен са 

одговарајућим кабловским простором; 
– просторију за смештај ћелија РП-10 кV са одгова-

рајућим кабловским простором; 
– две просторије за смештај трансформатора 110/10 кV 

снаге 40 МVА;
– две просторије за смештај кућних трансформатора 

снаге 250 кVА;
– просторију за смештај акумулаторске батерије са пред-

простором;
– просторију за смештај уређаја релејне заштите;
– три просторије за смештај постројеwа МТК;
– просторију за смештај развода сопствене потрошње;
– просторију за смештај уређаја локалног и даљинског 

управљања;
– просторије санитарног чвора, просторије за боравак 

дежурне екипе и просторије за магацин;
– погонско-пословне просторије за смештај погонског 

особља.
Трафо-станица ће радити без посаде и биће даљински 

управљана из диспечерског центра Електродистрибуције 
Београд.

Приступ предметном објекту остварити са постојећег 
саобраћајнице Булевар краља Александра и планираних са-
обраћајница. За колски приступ планирати приступни пут 
ширине 5,0 m и полупречником кривине 20 мса осовин-
ским притиском од 100 кН оптерећењу. 

Планирану ТС 110/10 кV „Мали Mокри Луг” прикљу-
чити посредством новоих водова 110 кV на постојећи над-
земни вод 110 кV , веза између на постојеће ТС 220/110 кV 
„Београд” и ТС 110/35 10кV „Београд1”. Планиране водове 
110 кV извести подземно у коридору саобраћајних повр-
шина.Водове 110 кV извести у рову потребних димензија. 
Прикључење планиране ТС 110/10 кV на мрежу 110 кV 
биће могуће по изградњи и пуштању у погон ТС 400/110 кV 
„Београд 20”.

Локација водова изван предметног плана биће предмет 
посебног планског документа.

(Услови „Електродистрибуције Београд”, бр. 9399/07 од 
24. марта 2008. и бр.9399-1/07 од 3. новембра 2008.)

Телекомуникациона мрежа и објекти
(графички прилог бр. 6. „План електроенергетске, ТК и 

КДС мреже и објеката” Р 1:1.000)
Ово подручје припада подручној АТЦ „Коњарник” и ка-

бловским подручјима Но14, 14А, 15, 17 и 24. Предметни ком-
плекс припада кабловским подручјима АТЦ „Коњарник”.

За потребе постојећих корисника изграђена је ТК ка-
нализација – ТК мрежа потребног капацитета. Постојећа 
ТК канализација и ТК мрежа изграђена је у коридору 
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постојећих саобраћајних површина, подземно, а у рову по-
требних димензија. Један део ТК мреже изведен је надземно.

Постојећи капацитети ТК мреже не задовољавају 
постојеће потребе по питању обезбеђења потребног броја 
телефонских прикључака. На основу урбанистичких пока-
затеља као и норматива за одређивање потребног броја те-
лефонских прикључака (на 50 m² пословања – делатности 
један телефонски прикључак) дошло се до потребног броја 
нових телефонских прикључака. Обезбеђење потребног 
броја телефонских прикључака обезбедиће се монтирањем 
одговарајуће телекомуникационе опреме на следећи начин:

– планирати две просторије величине око 25–30 m² за 
смештај телекомуникационе опреме, једну у блоку 10 и 
дргу у блоку 54. Просторију за смештај телекомуникаци-
оне опреме планирати у приземљу објекта са приступним 
колским прилазом и простором за смештај ТК водова. На 
предметном подручју потребно је и реконструкцисати 
постојећа и реализовати нова кабловска подручја.

Планирану ТК канализацију – ТК водове извести у ко-
ридору планираних саобраћајних површина. Планирану 
ТК канализацију – ТК водове извести подземно а у рову 
потребних димензија. На местима, где се очекују већа меха-
ничка напрезања тла, ТТ водове поставити у заштитну цев.

Постројеће надземне ТК водове каблирати у склопу 
постојећих и планираних саобраћајних површина.

У планираним објектима изградити унутрашњи кућни 
извод потребног капацитета.

Веза предметног комплекса са подручном АТЦ „Коњарник” 
извешће се ТК водом који ће се изградити у постојећој ТТ ка-
нализацији, изграђеној од АТЦ до предметног комплекса. 

(Услови ЈП „Телеком Србија”, 02/015-30536/2; Иб.: 
235/2004 од 7. октобра 2004. и бр. 015-61737/07/5 од 22. ја-
нуара 2008.)

Мрежа КДС
Кабловски дистрибуциони систем (КДС) у својој основ-

ној улози врши пренос, емитовање и дистрибуцију радио и 
ТВ програма. КДС обезбеђује својим корисницима и сле-
деће сервисе: интернет, телеметрија, видео на захтев, видео 
надзор, говорни сервиси итд.

Генералним планом је предвиђена изградња технолошки 
јединствена дигитална инфраструктура чиме ће се решити 
проблеми до којих долази у пракси као што су неконтроли-
сана изградња, неусаглашеност оператора са капацитетима 
приступне и транспортне мреже националног оператера итд.

Планиране водове за потребе КДС изградити у коридо-
ру планираних и постојећих ТТ водова – ТТ канализације. 
Планиране водове КДС изградити подземно у рову потреб-
них димензија.

Топловодна мрежа и постројења
(графички прилог бр. 7 „План топловодне и гасоводне 

мреже и објеката” Р 1:1.000)
Предметни простор припада топлификационом систему 

Топлане „Коњарник”, односно топлотном конзуму плани-
раних магистралних топловода, пречника Ø273/5/400 mm, 
планираних у улицама Kружни пут и Булевар револуције.

На бази урбанистичких показатеља датих овим планом 
извршена је процена топлотног конзума за све потрошаче 
(постојеће и планиране). Он износи cca Q=107.45 МW.

За делове предметног простора у којима се планира топ-
лификација (колективно становање уз улицу Булевар рево-
луције, школе, дечије установе, вишеспратно индивидуално 
становање у западном делу плана и слично), топлотни кон-
зум износи cca Q=27.6 МW, и као такав је послужио за про-
рачун и димензионисање цевне мреже.

Потрошачи (блокови) Потребан капацитет (kW)
3 2000
7 1000
8 5950
9 3350

10 2050
11 2200
21 200
28 950
30 300
40 1000
41 1550
46 1050
47 1350
49 700
50 700

50.1 2050
99 1200

Укупно: 27.600

Потребна топлотна енергија за предметно подручје до-
бијаће се из планиране топловодне мреже, преко топлотних 
подстаница. Прикључење на топловодну мрежу остварити 
на начин као што је то дато у графичком прилогу „Топло-
водна и гасоводна мрежа и постројења” у размери 1:1.000.

Планирана топловодна мрежа се наставља на планирану 
топловодну мрежу дефинисану Планом детаљне регулације 
дела централне зоне, просторне целине уз Булевар краља 
Александра, Живка Давидовића, Кружнок пута, Приступ-
них саобраћајница Нова 1 (Улица кнеза Мутимира) и Нове 
2 и Устаничке – подручје блокова Е10 Е11 (део) („Службени 
лист града Београда”, број 12/04).

Топловодну мрежу изводити у предизолованим цеви-
ма са минималним надслојем земље од 0,8 m. Иста је рас-
поређена оптимално и постављена тако да представља нај-
целисходније решење у односу на просторне могућности 
појединих саобраћајница и положаја осталих инфраструк-
турних водова.

Заштитна зона за топловод износи по 2 m са обе стране 
цеви.

Топлотне подстанице сместити у приземне делове пла-
нираних објеката. Њихов број и тачну диспозицију дати из-
радом и овером даље техничке документације. Оне морају 
имати обезбеђене приступно колско-пешачке стазе и при-
кључке на водовод, ел.енергију и гравитациону канализа-
цију. Димензије топлотних подстаница, начин вентилирања 
и звучну изолацију пројектовати према стандардима ЈКП 
Београдске електране.

(Услови ЈКП „Београдске електране”, бр. V-7030 од 
9. фебруара 2005.)

Гасоводна мрежа и постројења
(графички прилог бр.7 "План топловодне и гасоводне 

мреже и објеката" Р 1:1.000)
На предметном простору, у западном делу плана, изве-

ден је и у фази експлоатације је градски гасовод пречника 
Ø457.2 mm и притиска р=6÷12 bar-а.

Због планиране изградње, смештања инсталација под-
земних водова у јавне површине, изместити деоницу поме-
нутог градског гасовода од тачке „А” у улици Нова А2 (Ми-
хајла Тодоровића) до тачке „Б” у Улици Нова А1.

У већем делу предметног простора (индивиндуално 
становање, привредне и комерцијалне делатности), према 
његовим специфичним потребама за топлотном енергијом, 
увести природни гас као основни енергент.
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У сагласности са урбанистичким параметрима датим 
овим планом, извршена је анализа потрошње природног 
гаса за планиране површине по блоковима где се планира 
увођење природног гаса у широку потрошњу и она износи 
Bh=12.700 m³/h.

Табела топлотних конзума свих блокова
Потрошачи (блокови) Потребан капацитет (kW)

1 1200
2 150
3 2950

3.1 800
3.2 100
4 300
5 200
6 400
7 1000
8 6800
9 3350

10 2050
11 6500
17 2150
18 1250
19 1000
20 1050
21 2700
22 1250
23 750
24 800
25 1100
26 1600
27 1800
28 950
29 1800
30 1050
31 300
32 100
33 450
34 700

34.1 500
35 650
36 750
37 800
38 300
39 1950
40 1000
41 2000
42 4750
43 1400
44 750
45 500
46 1050
47 1350
48 1000
49 700
50 700

50.1 2050

51 450
52 600
53 850
54 1200
56 600
57 550
58 250
59 3750
60 300
61 450
62 1400
64 650
65 350
66 250
67 600
68 600

68.1 1000
69 400
70 1100
71 1250
72 1450
73 1300
74 500
75 750
76 850
77 800
78 550
79 500
80 1100
81 500
82 500
83 3600
84 100
85 750
86 1550
88 700
89 500
90 1300
91 750
92 100
93 100
94 400
95 1050
96 650
97 450
98 100
99 1200

Укупно: 107. 5

Изградњом градског гасовода, прикључних гасовода, 
мерно-регулационих станица (МРС „Мали Мокри Луг 1”, 
МРС „Мали Мокри Луг 2” и МРС „Мали Мокри Луг 3”) и 
дистрибутивне гасоводне мреже, предметно подручје ће се 
гасификовати. На тај начин ће се природни гас користити 
за потребе грејања, загревања санитарне воде, кување и за 
потребе мањих технолошких процеса.
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Изградити градски гасовод пречника Ø508 mm и при-
тиска p=6÷12 bar-a, у коридору Булевара револуције, под-
земно са минималним надслојем земље од 0.8 m у односу на 
горњу ивицу гасовода. Поменута деоница планираног град-
ског гасовода (у границама предметног плана) у складу је са 
планираним гасоводним трасама дефинисаним кроз Про-
грам генералне гасификације Београда.

Од планираног градског гасовода, у улици Булевар рево-
луције, изградити прикључни гасовод пречника Ø219.1 mm 
и притиска р=6÷12 bar-а до планиране МРС „Мали Мокри 
Луг 3”. Такође, до планираних МРС „Мали Мокри Луг 1” и 
МРС „Мали Мокри Луг 2”, изградити прикључне гасоводе 
пречника Ø219.1 mm и притиска р=6÷12 bar-а, од измеште-
ног градског гасовода у Улици Новој А2 (Михајла Тодоро-
вића), односно Новој А1.

Исте полагати подземно са минималним надслојем 
земље од 0.8 m у односу на горњу ивицу гасовода.

Мерно-регулационе станице (МРС) су објекти димензија 
9 m x 5 m, капацитета Bh=6.000 m³/h. У њима се обавља ре-
дукција притиска са p=6÷12 bar-а на p=1÷4 бар-а, одориза-
ција и контролно мерење потрошње гаса. За њих је потреб-
но обезбедити грађевинске парцеле површине cca 1.000 m².

Нископритисну (р=1÷4 бар-а) дистрибутивну гасну 
мрежу водити у тротоарима саобраћајница у виду прсте-
насте мреже, подземно са минималним надслојем земље од 
0,8 m у односу на горњу ивицу гасовода. Приликом пола-
гања гасоводних цеви водити рачуна о његовом дозвоље-
ном растојању у односу на остале инфраструктурне водове.

Заштитна зона у оквиру које је забрањена свака градња 
објеката супраструктуре износи :

– за градски и прикључни гасовод, притиска р=6÷12 bar-
а, по 3 m мерено са обе стране цеви,

– за МРС 15 m у полурадијусу око ње,
– за дистрибутивни гасовод притиска, р=1÷4 bar-а, по 1 

m мерено са обе стране цеви.
Код пројектовања и изградње МРС, градског, при-

кључног и дистрибутивног гасовода у свему поштовати 
одредбе из „Услова и тех.норматива за пројектовање и из-
градњу градског гасовода” („Службени лист града Београ-
да”, бр.14/72,18/82,26/83) и из „Правилника о техничким 
нормативима за полагање и пројектовање дистрибутивног 
гасовода од полиетиленских цеви за притисак до 4 бара” 
(„Службени гласник РС” број 22/92).

(НИС– Енергогас, бр. 2020 од 2. фебруара 2005, ЈП „Србија-
гас”, Организациони део Београд, бр. 3456 од 4. марта 2008.)

Б.5.3. Јавне зелене површине

Зелене површине – грађевинска парцела Ј12 (1–6) 
у блоку 83

На површини од 72.178 m² планирана је јавна зелена 
површина, у форми коридора, чија је функција преваходно 
заштитна. Формирање планиране зелене површине препо-
ручује се компактном континуалном садњом лишћарских и 
четинарских дрвенастих врста, евентуално садњом шибља 
у ивичној зони појаса.

КО Велики Мокри Луг
Целе парцеле: 
355/1; 355/2;
Делови парцеле: 
355/11; 355/3; 355/4;

Ј12-1

КО Велики Мокри Луг
Целе парцеле: 
413; 421/4; 421/5; 421/6;
Делови парцеле: 
412/1; 412/2; 412/3; 419/1; 419/2; 419/3; 419/4; 420; 422; 423/1; 423/2; 425/1; 
425/2;

Ј12-2

КО Велики Мокри Луг
Целе парцеле: 
405/2; 407;
Делови парцеле: 
405/1; 406;

Ј12-3

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 
1363/2, 1362/1, 1362/4, 1362/5, 1362/6, 1364/3, 1365/3, 1365/4, 1365/5, 1365/6, 
1366/3, 1366/4, 1368/2, 1369/2, 1369/3, 1372/3, 1371/1, 1371/2, 1371/6, 1371/7, 
1382/1, 1382/6, 1382/7, 1384/1, 1359/2, 1360/1, 1360/2, 1361/2, 1345/3, 1345/5, 
1345/6, 1344/11, 1344/12, 1344/13, 1344/5,
Делови парцеле: 
1362/3, 1365/1, 1366/1, 1369/1, 1371/5, 1371/8, 1383/1, 1386/2, 1384/6, 1387/5, 
1387/1, 1361/1, 1345/1, 1345/4, 1344/6, 1344/8, 1343/7, 1343/3, 1344/7, 
1344/10, 1345/2, 1344/4, 1344/9,

Ј12-4

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 
1385; 1387/2; 1387/3; 1387/11; 1387/14;
Делови парцеле: 
1361/1; 1362/3; 1365/2; 1366/1; 1366/2; 1370; 1371/3; 1371/4; 1383/1; 1386/1; 
1387/4; 1387/10; 1387/8; 1387/12; 1387/13; 1387/15; 1845/1; 1444/1;

Ј12-5

КО Мали Мокри Луг
Делови парцеле: 
1319/3; 1319/9; 1320/2; 1854/1; 1312/6; 1313; 1312/5;

Ј12-6

У случају неусаглашености бројева и граница катастар-
ских парцела важе подаци са графичког прилога „План пар-
целације јавних површина са смерницама за спровођење” и 
подаци са копије плана из документације.

Јавно зеленило у регулацији јавних саобраћајних 
површина

Зеленило у регулацији јавних саобраћајних површина 
ускладити са саобраћајним решењем и инфраструктуром. 
Извршити озелењавање паркинг простора планираних са-
обраћајница (Булевар краља Александра). За озелењавање 
користити врсте лишћарског дрвећа у складу са профилом 
саобраћајнице односно са ширином садног појаса. 

Зелене површине у комплексима 
јавне намене

На површини планираној за зелене површине у оквиру 
комплекса јавне намене, дозвољени су следећи радови:

– уређење савременим декоративним елементима за 
поплочавање стаза и платоа, опремање потребним парков-
ским мобилијаром, клупама, корпама за отпатке и слично,

– заштитити све вредне групације и појединачне при-
мерке дрвећа и шибља чија ће се процена квалитета вред-
ности извршити израдом мануала валоризације постојеће 
дендрофлоре током даље планске разраде, 

– од укупне површине зеленила 70% мора бити под зеле-
нилом, а преостале површине (30%) могу бити под стазама,

– наглашавање ликовног карактера простора зеленила и 
његовог значаја у обликовању амбијента, акцентовати ква-
литетним травњацима и великим површинама под сезон-
ским и вишегодишњим цвећем.

/Услови ЈКП „Зеленило – Београд”, бр. 9118/1 од 27. ок-
тобра 2004./

Б.5.4. Објекти јавне намене 
У оквиру предметне територије дефинисане су површи-

не и аналитички утврђене границе грађевинских парцела за 
објекте јавне намене, приказане на графичком прилогу број 
4. „План парцелације јавних површина са смерницама за 
спровођење” Р1:1.000. 

За објекте јавне намене и њихово припадајуће земљиште 
издвајају се следеће парцеле и делови парцела по блоковима: 
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Број 
блока

Намена Број катастарске парцеле Број 
грађевинске 

парцеле

47
Социјална 
заштита

КО Мали Мокри Луг
Делови парцела: 
21

Ј1

8
Водовод-резер-
воар

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 
522/3; 524/1; 524/2; 
Делови парцела: 
526/1; 522/6; 524/3; 522/4; 522/5; 522/2;

Ј2

8
Школа КО Мали Мокри Луг

Целе парцеле: 
523/7; 523/3; 523/2; 523/6;
Делови парцела: 
522/7; 522/8; 526/1; 520; 519/3;

Ј3

28
Школа КО Мали Мокри Луг

Целе парцеле: 
129/29; 129/26; 131/2; 131/3; 131/4; 131/1; 
129/10; 129/24; 129/25; 129/16; 129/23; 
129/22; 129/2; 129/21; 131/5; 131/6; 131/7; 
132/1; 132/9; 130/1; 130/5; 130/9; 130/2; 
130/3; 130/4; 130/6; 130/7; 130/8; 130/10; 
130/11; 130/12; 130/13; 132/8; 132/10; 
132/32; 132/11; 132/34; 132/12; 132/13; 
132/14; 132/15; 132/16; 295/5; 295/6; 295/7; 
299/6; 299/7; 299/8; 129/14; 129/15; 129/1; 
129/10; 129/11; 129/13; 129/5; 129/6; 129/7; 
129/8; 129/9; 129/18; 129/19; 129/20; 134/9; 
134/10; 134/11; 134/15;
Делови парцелa: 
1793/24; 129/28; 129/3; 129/4; 299/9; 299/1; 
299/2; 299/3; 299/4; 1793/1; 298/1; 298/2; 
295/1; 129/17; 132/31; 132/29; 132/17; 
132/19; 132/36; 132/22; 132/33; 132/2; 
132/11; 132/6; 1795/14; 134/12; 134/3; 
134/1; 134/6; 134/2; 134/8; 133/9; 133/8; 
133/7; 128/2; 128/8; 129/27; 295/8;

Ј4

30
Комбинована 
дечја установа 
(КДУ)

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 
119/1; 119/4; 122/6; 122/3; 122/5; 122/2;
Делови парцелa: 
122/1; 1792/3; 1792/6; 125/8; 126/3; 122/4; 
1793/3; 119/3;

Ј5

21
Комбинована 
дечја установа 
(КДУ)

КО Мали Мокри Луг
Делови парцелa: 
447/1; 447/2; 457/1; 450/3; 252/1; 457/14; 
451/4; 447/23;

Ј7

83
Комбинована 
дечја установа 
(КДУ)

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 
1382/5; 1384/4; 1384/5; 1388/3; 1388/2; 
Делови парцелa: 
1384/3; 1388/4; 1388/1; 1388/5; 1387/27;

Ј8

8
Мерно регула-
циона станица 
(МРС)

КО Мали Мокри Луг
Делови парцелa: 
541/1; 542/9;

Ј9

9
ТС 110/10 КО Мали Мокри Луг

Целе парцеле: 
128/3;
Делови парцеле: 
128/1; 128/5; 128/2; 133/6; 133/7; 127/7; 
127/8; 127/1; 127/9; 128/4; 128/6; 128/7; 
127/10; 128/10

Ј10

83
Гробље КО Велики Мокри Луг

Целе парцеле: 
356/1; 356/2; 356/3; 357; 359; 360; 361; 362; 
363; 365/9; 365/10; 364/1; 364/2; 366/1; 
368/1; 369/3; 369/4; 401/1; 401/2; 402/1; 
402/2; 403; 404/1; 410; 411; 358; 355/5;
Делови парцелa: 
412/2; 355/11; 365/7; 395/1; 396; 397; 398/1; 
398/2; 398/3; 399/1; 399/2; 399/3; 399/4; 
400/1; 400/2; 404/2; 412/2;

Ј11

36 здравствена 
станица и месна 
заједница

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 
310/6; 310/7; 
Делови парцеле: 
310/32; 310/33; 

Ј13

83
ТС 35/10 КО Велики Мокри Луг

Делови парцелa: 
470/1;

Ј14

95
Мерно регула-
циона станица 
(МРС)

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 
367/10;
Делови парцелa: 
367/11; 367/1; 366/3; 366/1; 367/3; 367/4;

Ј15

Мерно регула-
циона станица 
(МРС)

КО Звездара
Делови парцелa: 
15887/3; 15887/1;

Ј16

83 јавна површина 
за ретензиони 
простор

КО Мали Мокри Луг
Делови парцелa: 
1324/2; 1324/1; 1325; 1326; 1328; 1329/1; 
1330/1; 1331/1; 1332/1; 1333/1; 1334/1; 
1334/21335/1;

Ј17-1

83 јавна површина 
за ретензиони 
простор

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 
1341/1; 1341/2; 1340/4; 1337/2;
Делови парцелa: 
1335/3; 1335/1; 1337/1; 1336; 1340/2; 
1340/1; 1342/2; 1341/3; 1343/3; 1343/7;

Ј17-2

83 регулисано 
корито Малог 
Мокролушког 
потока

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 
1327; 1329/2; 1330/2;
Делови парцелa: 
1335/1; 1336; 1340/1; 1343/7; 1334/2; 
1334/1; 1333/1; 1332/1; 1331/1; 1330/1; 
1329/1; 1328; 1326; 1325; 1324/1; 1324/2;

Ј18-1

83 регулисано 
корито Малог 
Мокролушког 
потока

КО Велики Мокри Луг
Делови парцелa: 
412/1; 412/3; 355/3;

Ј18-2

83 регулисано 
корито Малог 
Мокролушког 
потока

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 
1387/38; 1387/39; 1387/8; 1387/17;
Делови парцелa: 
1344/8; 1344/6; 1345/4; 1345/1; 1361/1; 
1362/3; 1365/1; 1365/2; 1366/1; 1366/2; 
1369/1; 1370; 1371/3; 1371/5; 1371/4; 
1371/8; 1383/1; 1384/6; 1387/1; 1387/4; 
1387/5; 1387/9; 1387/10; 1387/12; 1387/13; 
1387/15; 1387/36; 1387/37; 1387/16; 
1387/32; 1387/7;

Ј18-3

46 Комбинована 
дечја установа 
(КДУ)

КО Мали Мокри Луг
Целе парцеле: 
Делови парцелa: 
14/1; 15; 21

Ј19

У случају неслагања граница и бројева катастарских 
парцела важи графички прилог „План парцелације јавних 
површина са смерницама за спровођење”.

Правила уређења и грађења јавних објеката
Заузетост парцеле објектом утврђује се индекс заузето-

сти парцеле „Из”.
„Из” – индекс заузетости парцеле исказан као % јесте 

колиичник површине хоризонталне пројекције надземног 
габарита објекта на парцели и површине парцеле.

Множењем површине грађевинске парцеле са „Ии” – 
индексом изграђености дефинише се максимална бруто из-
грађена површина подземног и надземног корисног прос-
тора у свим зградама на предметној парцели. 

Бруто развијена грађевинска површина – БРГП је збир 
површина и редукованих површина свих корисних етажа 
на парцели. У прорачуну повучен спрат се рачуна као 100% 
површине, док се остале надземне етаже не редукују. Под-
земне корисне етаже се редукују као и поткровље. Поткро-
вље се рачуна са 60% површине. Подземне гараже и подзем-
не подстанице грејања, котларнице, трафо-станице итд., не 
рачунају се у површине корисних етажа. Бруто развијена 
површина етаже је површина унутар спољне контуре зи-
дова, односно збир површина свих просторија и површи-
на под конструктивним деловима зграде (зидови, стубови, 
степеништа и сл).

Школске и предшколске установе
На територији у границама плана постоје:
а / Основна школа „Драгојло Дудић” у Булевару краља 

Александра бр. 525 са 780 деце од првог до осмог разреда, по-
вршина комплекса износи око 7.800 m², БРГП = око 2.350 m²;

б / Предшколска установа (КДУ) „Дечји луг” у Улици па-
лих бораца бр. 2-а са око 300 деце, површина комплекса око 
9.200 m², БРГП = око 1.520 m².
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Приликом планирања нових и проширења постојећих 
школа и КДУ коришћени су параметри:

школа – број деце 10% од планираниг броја становни-
ка – 2.500 деце, површина комплекса 20-25 m²/детету, БРГП 
објекта 6,5-7,5 m² по детету. Планирано је проширење 
постојеће школе (у Блоку 8) и једна нова школа (у Блоку 24). 
Одређен број деца која гравитирају и већ користе капаци-
тете ОШ „Десанка Максимовић” у Устаничкој улици и убу-
дуће ће користити те капацитете. 

КДУ (јасле + вртић) – број деце предшкплског узра-
ста 10,5% од планираног броја становника, а од тога 50% 
смештено у КДУ – 1.400 деце, површина комплекса 15-18 
m²/детету, БРГП објекта 6,5-7,5 m² по детету. Планирана 
су поред постојећег (у Блоку 30) још три нова КДУ (у бло-
ковима 21, 83 и 46). Такође је могуће за ове потребе корис-
тити депадансе у приземљима зграда вишепородичног ста-
новања. Максимални капацитет депаданса може бити 80 
корисника, 7 m² по детету брито површине објекта, 8 m² 
зелене површине по детету (може се користити блоковско 
зеленило). Објекти КДУ могу бити и у организацији при-
ватног сектора уз поштовање прописаних стандарда. 

Планирани број становника је око 26.811. 
Напомена: Није дозвољена деоба парцела планираних за 

јавне намене.
Планирани објекти:
Изградња планираних објеката, реконструкција, до-

градња, надградња постојећих објеката, у оквиру комплекса 
јавне намене, дозвољена је у оквиру следећих параметара:

Социјална заштита – грађевинска парцела Ј1 у Блоку 47
– величина комплекса: 662 m²
– намена објекта: Дневни боравак за хендикепирана и 

стара лица. 
– положај објекта: Грађевинска линија према јавној по-

вршини и суседним парцелама дефинисана је на графичком 
прилогу број 3. „Регулационо-нивелациони план са ур-
банистичким решењем саобраћајних површина и анали-
тичко-геодетским елементима” у Р 1:1.000.

Није обавезно постављање објеката на грађевинску ли-
нију, већ у простору који је дефинисан грађевинском ли-
нијом. 

– макс. индекс изграђености: 0,9; дозвољена је изградња 
објекта до задатих параметара

– макс. индекс заузетости: 50%; дозвољена је изградња 
објекта до задатих параметара.

– макс. спратност објекта: П+1 (максимална кота венца 
је 12 m)

– обликовање: Применити материјале у складу са на-
меном објеката. Нагиб кровних равни ускладити с врстом 
кровне конструкције и врстом кровног покривача.

– ограђивање: Није дозвољено ограђивање комплекса 
према јавној површини (саобраћајницама) осим живом 
оградом или урбаним мобилијаром (жардињере, клупе и 
сл.). Дозвољено је ограђивање према суседним парцелама 
живом оградом до висине 1,2 m. 

– потребан број ПМ: Потебно око 8 ПМ, према норма-
тиву – 1ПМ на 10 корисника, у гаражи или на отвореном.

– партерно уређење парцеле: Минимално 30% под зеле-
ним површинама.

Обавезно парковско уређење зелених површина, ком-
плекса допунити лишћарским дрвећем.

– инжењерскогеолошки услови: Предмени комплекс 
припада реону А који је условно повољан за градњу. На са-
мој локацији регистрованe су појаве забарења.

За сваки планирани објекат урадити детаљна геолошка 
истраживања, а све у складу са Законом o геолошким ис-
траживањима („Службени гласник РС”, брoj 44/95).

Водовод – резервоар – грађевинска парцела Ј2 у блоку 8
– величина комплекса: 28.440 m²
– намена објекта: Резервоар водовода за снабдевање 

треће висинске зоне.
– положај објекта: Грађевинска линија према јавној по-

вршини и суседним парцелама дефинисана је на графичком 
прилогу број 3. „Регулационо-нивелациони план са ур-
банистичким решењем саобраћајних површина и анали-
тичко-геодетским елементима” у Р 1:1.000.

Није обавезно постављање објеката на грађевинску ли-
нију, већ у простору који је дефинисан грађевинском ли-
нијом.

– макс. индекс изграђености:  
Постојећи подземни објекат се могже доградити, рекон-

струисати или изградити потпуно нови у складу са плани-
раним параметрима.

– макс. индекс заузетости: 
– макс. спратност објекта: По (објекат је укопан – подзе-

ман)
– обликовање: Применити материјале у складу са наме-

ном објеката.
– ограђивање: Дозвољено је ограђивање комплекса.
Ограда треба да буде транспарентна.
Максимална висина ограде је 2 m. 
– потребан број ПМ: Потребно обезбедити 1 ПМ на 

парцели.
– партерно уређење парцеле: Минимално 30% под зеле-

ним површинама.
Постојеће квалитетно зеленило по могућности задржати. 
– инжењерскогеолошки услови: Предмени комплекс 

припада реону А који је условно повољан за градњу. Неа-
декватна засецања могу довести до не стабилности падине.

За сваки планирани објекат урадити детаљна геолошка 
истраживања, а све у складу са Законом o геолошким ис-
траживањима („Службени гласник РС”, брoj 44/95).

Основна школа (постојећа) – грађевинска парцела Ј3 у 
Блоку 8

– величина комплекса: 16.820 m²
– намена објекта: Објекат је намењен за основно обра-

зовање.
Капацитет школе је 1.020 ученика (34 одељења са по 30 

ученика). Рад је планиран у једној смени. 
– положај објекта: Грађевинска линија према јавној по-

вршини и суседним парцелама дефинисана је на графичком 
прилогу број 3. „Регулационо-нивелациони план са ур-
банистичким решењем саобраћајних површина и анали-
тичко-геодетским елементима” у Р 1:1.000.

Није обавезно постављање објеката на грађевинску ли-
нију, већ у простору који је дефинисан грађевинском ли-
нијом. 

– макс. индекс изграђености: 0.4; 
Постојећи објекат се може доградити, надградити, ре-

конструисати или изградити потпуно нови у складу са пла-
нираним параметрима. Максимална БРГП је 6.800 m².

– макс. индекс заузетости: 20%;
– макс. спратност објекта: П+2 (максимална кота венца 

15 m)
– обликовање: Применити материјале у складу са наме-

ном објеката.
– ограђивање: Дозвољено је ограђивање комплекса.
Ограда мора бити транспарентна.
Максимална висина ограде је 2 m. 
– потребан број ПМ: Потрбан број паркиг места је 34 

ПМ.
– партерно уређење парцеле: Минимално 40% под зеле-

ним површинама.
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– инжењерскогеолошки услови: За сваку планирану ин-
тервенцију урадити детаљна геолошка истраживања, а све у 
складу са Законом o геолошким истраживањима („Службе-
ни гласник РС”, брoj 44/95).

Основна школа (планирана) – грађевинска парцела Ј4 у 
Блоку 28

– величина комплекса: 19.652 m² 
– намена објекта: Објекат је намењен за основно обра-

зовање.
Капацитет школе је 1.050 ученика (35 одељења са по 30 

ученика). Рад је планиран у једној смени. 
– положај објекта: Грађевинска линија према јавној по-

вршини и суседним парцелама дефинисана је на графичком 
прилогу број 3. „Регулационо-нивелациони план са ур-
банистичким решењем саобраћајних површина и анали-
тичко-геодетским елементима” у Р 1:1.000. 

Није обавезно постављање објекта на грађевинску ли-
нију већ у простору који је дефинисан грађевинском ли-
нијом.

– макс. индекс изграђености: 0,45, максимална БРГП 
8.400 m². 

– макс. индекс заузетости: 20%;
– макс. спратност објекта: П+2 (максимална кота венца 

15 m)
– обликовање: Применити материјале у складу са наме-

ном објеката.
– ограђивање: Обавезно је ограђивање комплекса.
Ограда мора бити транспарентна, висине 2,0 m. 
– потребан број ПМ: Потрбан број паркиг места је 35 

ПМ.
– партерно уређење парцеле: Минимално 40% под зеле-

ним површинама.
– инжењерскогеолошки услови: Предметна локација 

се налази у рејону Ц иобухвата умирено клизиште. 
Стабилност се може наруштити не одговарајућим засе-
цањем и ископом па се не препоручује грађевинска ак-
тивност без адекватних детљних геолошких истраживања 
и елемената санције. У току пројектовања објеката висо-
коградње и саобраћаја треба обавезно предвидети дренаж-
ни систем ради прикупљања површинских и подземних 
вода и њиховог спровођења у канализациони систем као и 
примену потпорних конструкција које би примале притис-
ке са падине. 

За сваки планирани објекат урадити детаљна геолошка 
истраживања, а све у складу са Законом o геолошким ис-
траживањима („Службени гласник РС”, брoj 44/95).

Комбинована дечја установа – постојећа (КДУ) – грађе-
винска парцела Ј5 у Блоку30

– величина комплекса: 7.390 m² 
– намена објекта: Дневни боравак деце предшколског 

узраста.
Максимални капацитет 350 деце.
– положај објекта: Грађевинска линија према јавној по-

вршини и суседним парцелама дефинисана је на графичком 
прилогу број 3. „Регулационо-нивелациони план са ур-
банистичким решењем саобраћајних површина и анали-
тичко-геодетским елементима” у Р 1:1.000. 

Није обавезно постављање објекта на грађевинску ли-
нију већ у простору који је дефинисан грађевинском ли-
нијом.

– макс. индекс изграђености: 0,4; Постојећи објекат чија 
је БРГП = 1.520 m² се може доградити, надградити, рекон-
струисати или изградити потпуно нови у складу са плани-
раним параметрима. Максимална БРГП је 2.950 m².

– макс. индекс заузетости: 30%;

– макс. спратност објекта: П +1 (максимална кота венца 
10 m)

– обликовање: Применити материјале у складу са наме-
ном објеката.

– ограђивање: Обавезно је ограђивање комплекса.
Ограда мора бити транспарентна, висине 2,0 m. 
– потребан број ПМ: Обезбедити потребан број паркинг 

места користећи норматив 1ПМ на сваку групу.
Паркинг места обезбедити на јавном паркингу изван 

комплекса КДУ. Потребан број паркинг места је 14.
– партерно уређење парцеле: Минимално 40% под зеле-

ним површинама.
– инжењерскогеолошки услови: Предметна локација се 

налази у реону Ц и обухвата умирено клизиште. Стабилност 
се може наруштити неодговарајућим засецањем и ископом 
па се не препоручује грађевинска активност без адекват-
них детљних геолошких истраживања и елемената санaције. 
У току пројектовања објеката високоградње и саобраћаја 
треба обавезно предвидети дренажни систем ради при-
купљања површинских и подземних вода и њиховог спро-
вођења у канализациони систем као и примену потпорних 
конструкција које би примале притиске са падине. 

За сваки планирани објекат урадити детаљна геолошка 
истраживања, а све у складу са Законом o геолошким ис-
траживањима („Службени гласник РС”, брoj 44/95).

Комбинована дечја установа – (КДУ) – грађевинска пар-
цела Ј7 у Блоку 21

– величина комплекса: 4526 m² 
– намена објекта: Дневни боравак деце предшколског 

узраста.
Максимални капацитет 300 деце.
– положај објекта: Грађевинска линија према јавној по-

вршини и суседним парцелама дефинисана је на графичком 
прилогу број 3. „Регулационо-нивелациони план са ур-
банистичким решењем саобраћајних површина и анали-
тичко-геодетским елементима” у Р 1:1.000. 

Није обавезно постављање објекта на грађевинску ли-
нијувећ у простору који је дефинисан грађевинском ли-
нијом. 

– макс. индекс изграђености: 0,5; Максимална БРГП је 
2.280 m².

– макс. индекс заузетости: 30%;
– макс. спратност објекта: П +1 (максимална кота венца 

10 m)
– обликовање: Применити материјале у складу са наме-

ном објеката.
– ограђивање: Обавезно је ограђивање комплекса.
Ограда мора бити транспарентна, висине 2,0 m. 
– потребан број ПМ: Обезбедити потребан број паркинг 

места користећи норматив 1ПМ на сваку групу.
Паркинг места обезбедити на јавном паркингу изван 

комплекса КДУ. Потребан број паркинг места је 12.
– партерно уређење парцеле: Минимално 40% под зеле-

ним површинама.
– инжењерскогеолошки услови: Предметна локација 

се налази у реону Ц. У току пројектовања објеката висо-
коградње и саобраћаја треба предвидети дренажни систем 
ради прикупљања површинских и подземних вода и њиховог 
спровођења у канализациони систем као и примену потпор-
них конструкција које би примале притиске са падине. 

За сваки планирани објекат урадити детаљна геолошка 
истраживања, а све у складу са Законом o геолошким ис-
траживањима („Службени гласник РС”, брoj 44/95).

Комбинована дечја установа – (КДУ) – грађевинска пар-
цела Ј8 у Блоку 83

– величина комплекса: 4.408 m² 
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– намена објекта: Дневни боравак деце предшколског 
узраста.

Максимални капацитет 270 деце.
– положај објекта: Грађевинска линија према јавној по-

вршини и суседним парцелама дефинисана је на графичком 
прилогу број 3. „Регулационо-нивелациони план са ур-
банистичким решењем саобраћајних површина и анали-
тичко-геодетским елементима” у Р 1:1.000. 

Није обавезно постављање објекта на грађевинску ли-
нију већ у простору који је дефинисан грађевинском ли-
нијом. 

– макс. индекс изграђености: 0,5; Максимална БРГП је 
2.200 m².

– макс. индекс заузетости: 30%;
– макс. спратност објекта: П +1 (максимална кота венца 

10 m)
– обликовање: Применити материјале у складу са наме-

ном објеката.
– ограђивање: Обавезно је ограђивање комплекса.
Ограда мора бити транспарентна, висине 2,0 m. 
– потребан број ПМ: Обезбедити потребан број паркинг 

места користећи норматив 1ПМ на сваку групу. Паркинг 
места обезбедити на јавном паркингу изван комплекса КДУ. 
Потребан број паркинг места је 13.

– партерно уређење парцеле: Минимално 40% под зеле-
ним површинама.

– инжењерскогеолошки услови: Предметна локација 
се налази у реону Ц. У току пројектовања објеката висо-
коградње и саобраћаја треба предвидети дренажни систем 
ради прикупљања површинских и подземних вода и њиховог 
спровођења у канализациони систем као и примену потпор-
них конструкција које би примале притиске са падине. 

За сваки планирани објекат урадити детаљна геолошка 
истраживања, а све у складу са Законом o геолошким ис-
траживањима („Службени гласник РС”, брoj 44/95).

Мерно регулациона станица – (МРС) – грађевинска пар-
цела Ј9 у Блоку 8

– величина комплекса: 1.151 m² 
– намена објекта: Редукција притиска и контролно ме-

рење потрошње гаса.
– положај објекта: Грађевинска линија према јавној по-

вршини и суседним парцелама дефинисана је на графичком 
прилогу број 3. „Регулационо-нивелациони план са ур-
банистичким решењем саобраћајних површина и анали-
тичко-геодетским елементима” у Р 1:1.000. 

– макс. индекс изграђености: Типски објекат димензија 
9х5 m. 

– макс. индекс заузетости: 
– макс. спратност објекта: П (максимална кота слемена 

је 4,0 m)
– обликовање: Применити материјале у складу са наме-

ном објеката.
– ограђивање: Обавезно је ограђивање комплекса.
Ограда мора бити транспарентна, висине 2,0 m. 
– потребан број ПМ: /.
– партерно уређење парцеле: Минимално 80% под зеле-

ним површинама.
– инжењерско-геолошки услови: За сваки планирани 

објекат урадити детаљна геолошка истраживања, а све у 
складу са Законом o геолошким истраживањима („Службе-
ни гласник РС”, брoj 44/95).

Трафо станица – (ТС) – грађевинска парцела Ј10 у Блоку 9
– величина комплекса: 1.295 m² 
– намена објекта: Трафо станица 110/10 кV
– положај објекта: Грађевинска линија према јавној по-

вршини и суседним парцелама дефинисана је на графичком 

прилогу број 3. „Регулационо-нивелациони план са ур-
банистичким решењем саобраћајних површина и анали-
тичко-геодетским елементима” у Р 1:1.000. 

– макс. индекс изграђености: 
– макс. индекс заузетости: 
– макс. спратност објекта: Према технолошким потреба-

ма, односно максомална висина објекта је 18 m.
– обликовање: Применити материјале у складу са наме-

ном објеката.
– ограђивање: Обавезно је ограђивање комплекса.
Ограда мора бити транспарентна, висине 2,0 m. 
– потребан број ПМ: 1 ПМ
– партерно уређење парцеле: 
– инжењерскогеолошки услови: За сваки планирани 

објекат урадити детаљна геолошка истраживања, а све у 
складу са Законом o геолошким истраживањима („Службе-
ни гласник РС”, брoj 44/95).

Гробље – грађевинска парцела Ј11 у Блоку 83
– величина комплекса: 76.752 m² 
– намена објекта: земљиште за сахрањивање умрлих. 
– положај објекта: Грађевинска линија према јавној по-

вршини дефинисана је на графичком прилогу број 3. „Ре-
гулационо-нивелациони план са урбанистичким решењем 
саобраћајних површина и аналитичко-геодетским елемен-
тима.” у Р 1:1.000 

– макс. индекс изграђености: гробље је активно, сеоског 
карактера, организовано као парковско. Планира се да се 
80% сахрана обави у породична гробна места, а око 20% 
сахрана у двојне гробнице. На предметном гробљу се може 
укупно реализовати око 4.000 гробних места са око 10.000 
сахрана (у периоду од 10 година могу се извршити по две 
сахране у једно гробно место и у периоду од 25 година 2-4 
сахране у двојне гробнице). 

Максимална БРГП објеката управе је 400 m². Садржај 
објекта:

комеморативни део (сала за комеморативне свечаности, 
капела, остава за реквизите и венце, санитарни чвор), ад-
министративне просторије (управа, продавнице), просто-
рије за раднике гробља, радне и помоћне просторије. 

– макс. индекс заузетости: 50% комплекса може бити 
уређено за гробна поља, уређене стазе и платое. 

– макс. спратност објекта: П (објекат управе)
– обликовање: Применити материјале у складу са наме-

ном површина.
– ограђивање: Обавезно је ограђивање комплекса.
Ограда може бити транспарентна, висине 2,0 m. 
– потребан број ПМ: За потребе гробља обезбеђено је на 

паркингу испред 50 ПМ.
– партерно уређење парцеле: Минимално обезбедити 

50% под зеленим површинама (парковско гробље). 
– инжењерско-геолошки услови: За даљи ниво плани-

рања извести детаљна геолошка истраживања, а све у скла-
ду са Законом o геолошким истраживањима („Службени 
гласник РС”, брoj 44/95). Обавезно испоштовати санитарно-
хигијенске услове у вези нивоа подземних вода.

Здравствена станица и месна заједница – грађевинска 
парцела Ј13 у Блоку 36

– величина комплекса: 1.000 m² 
– намена објекта: Здравствена делатност, делатност 

месне заједнице.
– положај објекта: Грађевинска линија према јавној по-

вршини и суседним парцелама дефинисана је на графичком 
прилогу број 3. „Регулационо-нивелациони план са ур-
банистичким решењем саобраћајних површина и анали-
тичко-геодетским елементима” у Р 1:1.000. 
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Није обавезно постављање објекта на грађевинску линију 
већ у простору који је дефинисан грађевинском линијом. 

– макс. индекс изграђености: 0,7; Максимална БРГП је 
700 m².

– макс. индекс заузетости: 35 %;
– макс. спратност објекта: П +2 (максимална кота венца 

15 m)
– обликовање: Применити материјале у складу са наме-

ном објеката.
– ограђивање: Обавезно је ограђивање комплекса.
Ограда мора бити транспарентна, висине 2,0 m. 
– потребан број ПМ: Обезбедити потребан број паркинг 

места користећи норматив 1ПМ на три запослена. Паркинг 
места обезбедити у оквиру парцеле. 

– партерно уређење парцеле: Минимално 20% под зеле-
ним површинама.

– инжењерско-геолошки услови: Предметна локација 
се налази у реону Ц. У току пројектовања објеката висо-
коградње и саобраћаја треба предвидети дренажни систем 
ради прикупљања површинских и подземних вода и њиховог 
спровођења у канализациони систем као и примену потпор-
них конструкција које би примале притиске са падине. 

За сваки планирани објекат урадити детаљна геолошка 
истраживања, а све у складу са Законом o геолошким ис-
траживањима („Службени гласник РС”, брoj 44/95).

Трафо станица – (ТС) – грађевинска парцела Ј14 у Блоку 83
– величина комплекса: 1.590 m² 
– намена објекта: Трафо станица 35/10кV
– положај објекта: Грађевинска линија према јавној по-

вршини и суседним парцелама дефинисана је на графичком 
прилогу број 3. „Регулационо-нивелациони план са ур-
банистичким решењем саобраћајних површина и анали-
тичко-геодетским елементима” у Р 1:1.000. 

– макс. индекс изграђености: 
– макс. индекс заузетости: 
– макс. спратност објекта: 
– обликовање: применити материјале у складу са наме-

ном објеката.
– ограђивање: Обавезно је ограђивање комплекса.
Ограда мора бити транспарентна, висине 2,0 m. 
– потребан број ПМ: 1 ПМ.
– партерно уређење парцеле: 
– инжењерско-геолошки услови: за сваки планирани 

објекат урадити детаљна геолошка истраживања, а све у 
складу са Законом o геолошким истраживањима („Службе-
ни гласник РС”, брoj 44/95).

Мерно регулациона станица – (МРС) – грађевинска пар-
цела Ј15 у Блоку 95

– величина комплекса: 785 m² 
– намена објекта: Редукција притиска и контролно ме-

рење потрошње гаса.
– положај објекта: Грађевинска линија према јавној по-

вршини и суседним парелама дефинисана је на графичком 
прилогу број 3. „Регулационо-нивелациони план са ур-
банистичким решењем саобраћајних површина и анали-
тичко-геодетским елементима” у Р 1:1.000. 

– макс. индекс изграђености: Типски објекат димензија 
9х5 m; 

– макс. индекс заузетости: 
– макс. спратност објекта: П (максимална кота слемена 

је 4,0 m)
– обликовање: Применити материјале у складу са наме-

ном објеката.
– ограђивање: Обавезно је ограђивање комплекса.
Ограда мора бити транспарентна, висине 2,0 m. 
– потребан број ПМ: 1 ПМ

– партерно уређење парцеле: Минимално 80% под зеле-
ним површинама.

– инжењерскогеолошки услови: За сваки планирани 
објекат урадити детаљна геолошка истраживања, а све у 
складу са Законом o геолошким истраживањима („Службе-
ни гласник РС”, брoj 44/95).

Мерно регулациона станица – (МРС) – грађевинска пар-
цела Ј16 у Улици Михајла Тодоровића (Нова А2)

– величина комплекса: 1.000 m² 
– намена објекта: Редукција притиска и контролно ме-

рење потрошње гаса.
– положај објекта: Грађевинска линија према јавној по-

вршини и суседним парцелама дефинисана је на графичком 
прилогу број 3. „Регулационо-нивелациони план са ур-
банистичким решењем саобраћајних површина и анали-
тичко-геодетским елементима” у Р 1:1.000. 

– макс. индекс изграђености: Типски објекат димензија 
9х5 m.

– макс. индекс заузетости: /;
– макс. спратност објекта: П (максимална кота слемена 

је 4,0 m)
– обликовање: Применити материјале у складу са наме-

ном објеката.
– ограђивање: Обавезно је ограђивање комплекса.
Ограда мора бити транспарентна, висине 2,0 m. 
– потребан број ПМ: 1 ПМ.
– партерно уређење парцеле: Минимално 80% под зеле-

ним површинама.
– инжењерскогеолошки услови: За сваки планирани 

објекат урадити детаљна геолошка истраживања, а све у 
складу са Законом o геолошким истраживањима („Службе-
ни гласник РС”, брoj 44/95).

Комбинована дечја установа – (КДУ) – грађевинска пар-
цела Ј19 у Блоку 46

– величина комплекса: 2.200 m² 
– намена објекта: Дневни боравак деце предшколског 

узраста.
Максимални капацитет 140 деце.
– положај објекта: Грађевинска линија према јавној по-

вршини и суседним парцелама дефинисана је на графичком 
прилогу број 3. „Регулационо-нивелациони план са ур-
банистичким решењем саобраћајних површина и анали-
тичко-геодетским елементима” у Р 1:1.000. 

Није обавезно постављање објекта на грађевинску ли-
нију већ у простору који је дефинисан грађевинском ли-
нијом. 

– макс. индекс изграђености: 0,5; Максимална БРГП је 
1.050 m².

– макс. индекс заузетости: 30%;
– макс. спратност објекта: П +1 (максимална кота венца 

10 m)
– обликовање: Применити материјале у складу са наме-

ном објеката.
– ограђивање: Обавезно је ограђивање комплекса.
Ограда мора бити транспарентна, висине 2,0 m. 
– потребан број ПМ: Обезбедити потребан број паркинг 

места користећи норматив 1ПМ на сваку групу.
Паркинг места обезбедити на јавном паркингу изван 

комплекса КДУ. Потребан број паркинг места је 13.
– партерно уређење парцеле: Минимално 40% под зеле-

ним површинама.
– инжењерскогеолошки услови: Предметна локација се 

налази у реону А. 
За сваки планирани објекат урадити детаљна геолошка 

истраживања, а све у складу са Законом o геолошким ис-
траживањима („Службени гласник РС”, брoj 44/95).
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Б.6. Средњорочни програм уређивања земљишта за јавну намену 
Табела предмера и предрачуна радова на уређивању јавног грађевинског земљишта у границама плана

Радови на уређењу јавног грађ. земљишта Врста радова Јед. 
мере

Реконс 
трукција

Ново Укупна 
количина

Трошкови 
(дин.)

Изузимање земљишта   m² 12,585 203,185 215,770 781,303,170

Ре
гу

ла
ци

ја
 у

ли
ца

Уклањање објеката објекти уз Булевар m²   6,500 6,500 36,689,250
Водовод           485,134,125
Мрежа Ø150 m   18,200 18,200 251,979,000

Ø200 m   1,870 1,870 31,864,800
Ø250 m   370 370 7,486,950
Ø300 m   350 350 8,386,875
Ø400 m   1,650 1,650 49,203,000
Ø500 m   365 365 12,439,200
Ø 600 m   800 800 38,340,000
Ø 700 m   1,220 1,220 66,264,300

Ø 1000 m   180 180 19,170,000
Ретензиони базен у границама плана m³   40,000 40,000 289,680,000
Регулација Мокролушког потока у границама плана m   1,100 1,100 50,960,250
Резервоар „Стојичино брдо” (проширење) две нове коморе m³   9,605 9,605 128,889,495

Канализација укупно           1,036,910,625
кишна мин Ø300 m   26,450 26,450 492,961,875
фекална мин Ø250 m   27,050 27,050 432,123,750
општа мин Ø300 m   6,000 6,000 111,825,000
Електро и ТК инсталације укупно           458,944,284
Електроинсталације кабл. водови 110 кВ m   3,500 3,500 44,730,000

кабл. Водови 35кВ m   1,255 1,255 13,365,750
јавно осветљење једин. 1,284 127 1,411 101,583,534

ТС 10/04кВ једин.   47 47 250,275,000
ТК инсталације кабловских подручја једин.   6 6 38,340,000

истурени степен једин.   2 2 10,650,000

Гасовод укупно           169,177,380
мрежа Ø508 mm m   1,400 1,400 64,858,500

Ø457.2mm m 500   500 17,998,500
Ø219.1 mm m   720 720 16,562,880

Ø40 – Ø225mm m   23,000 23,000 48,990,000
МРС термоенергетски објекат једин.   3 3 20,767,500
(6000m3/h)
Топловод укупно           254,471,100
мрежа Ø76.1/2.9/140 m   550 550 5,623,200

Ø88.9/3.2/160 m   1,200 1,200 14,313,600
Ø114.3/3.6/200 m   600 600 12,268,800

Ø168.3/4/250 m   1,550 1,550 56,125,500
Ø273/5/400 m   3,000 3,000 166,140,000

Саобраћајнице укупно     259,943 45,090 305,033 2,329,388,235

коловоз m m² 218,352 36,072 254,424 2,167,692,480

тротоар m m² 41,591 9,018 50,609 161,695,755

Регулација улица укупно           5,240,244,744

Уређивање јавних зелених површина m m²   51,161 51,161 108,972,930

Ко
мп

ле
кс

и 
ја

вн
их

 о
бј

ек
ат

а

Јавни објекти укупно 2,429,265

из
гр

ад
њ

а

социјална заштита m m² 600 600 4,551,578,150
школа m m² 6,800 6,800 33,228,000
школа m m² 8,400 8,400 376,584,000
КДУ (постојећа) m m² 2,950 2,950 465,192,000
КДУ m m² 2,280 2,280 81,685,500
КДУ m m² 2,200 2,200 116,553,600
КДУ m m² 1,100 1,100 112,464,000
ТС m m² 81 81 56,232,000
социјално становање m m² 44,614 44,614 2,458,553
МРС m m² 90 90 3,230,945,880

ур
еђ

ив
ањ

е 
зе

мљ
иш

та

социјална заштита m m² 662 662 2,971,350
школа m m² 16,820 16,820 916,539
школа m m² 19,652 19,652 23,287,290
КДУ (постојећа) m m² 7,390 7,390 27,208,194
КДУ m m² 4,562 4,562 3,935,175
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КДУ m m²   4,408 4,408 2,347,260
КДУ m m²   2,200 2,200 1,171,500
социјално становање m m²   6,841 6,841 8,014,232
ТС m m²   1,590 1,590 1,862,685
МРС m m²   1,785 1,785 2,091,128

УКУПНО:         10,682,098,994

Датум обрачуна је 16. децембар 2010.

Структура трошкова уређивања и изградње јавног 
грађевинског земљишта:

Радови збирно укупно дин. %
1. укупно изузимање земљишта 781.303.170,00 7,31
2. регулација улица 
(без уређења земљишта)

5.240.244.744,00 49,06

3. јавне зелене површине 108.972.930,00 1,02
4. комплекси јавних објеката 4.657.252.775,00 42,61
УКУПНО: 10.682.098.994,00 100,00

(Финансирање планираних радова на уређењу јавног 
грађевинског земљишта вршиће се из буџетских средстава 
Скупштине града Београда)

1) Радови на уређивању грађевинског земљишта у гра-
ницама Плана

При одређивању цена изузимања земљишта пошло се од 
тржишно формираних цена на овој локацији. Претпоста-
вљен је процес усаглашавања јавног и приватног интереса 
око цена пренамене осталог у јавно грађевинско земљиште. 
Пренамена се углавном односи на неуређене површине, у 
постојећем стању.

Највећа изузимања земљишта су у функцији унапређи-
вања квалитета саобраћајне мреже предметног подручија, 
обезбеђивање грађевинских комплекса за новопланиране 
социјалне станове, за нове школе, КДУ-е и зелене површи-
не (парк). Такође, за обезбеђивање јавних површина за пла-
нирани ретензиони простор и за проширење резервоара 
„Стојчино брдо”.

Предмер и предрачун уклањања објеката урађен је за 
објекате у границама новопланиране регулације Булевара.

Планирају се обимни радови на водоводној мрежи. За-
мениће се постојећа дистрибутивна мрежа мањег пречника 
од Ø150 mm новом, мрежом мин. пречника Ø150 mm. Поред 
постављања нове, планира се укидања и измештање водово-
дне мреже већих пречника (Ø250 mm, Ø400 mm, Ø500 mm, 
Ø600 mm, Ø700 mm..). Због обима и сложености радова на 
водоводној мрежи укупни тошкови процењени су као да је 
у питању изградња нове водоводне мреже.

Будући да је стање изграђености канализације незадо-
вољавајуће – постоји изграђена само канализација отпад-
них вода у Булевару и ул. Кружни пут, кишна канализација 
није изграђена – планира се изградња потпуно нове кана-
лизације. То је разлог високог учешћа трошкова изградње 
планиране канализационе мреже (око 13% или 1,23 млд. 
дин), у укупно процењеним трошковима на простору овог 
плана. Израда новог идејног пројекта уличне канализације 
на простору плана омогућиће прецизирања овде процење-
них трошова.

Трошкови изградње ретензије „Ласта петља” односе се 
само на део ретензионог простора у границама овог Плана 
(40.000 m3). Нису укључени трошкови изграње дела ретен-
зије „Ласта Петља” који је ван граница Плана (10.000 m3), 
а са делом ретензије у границама Плана чини јединствени 
систем. Цена изградње ретензије процењена је комбино-
ваним методом – полазећи од цене сличних комуналних 
објеката на другим локацијама, карактеристика терена 

(висински положај, нагиб..) и обима радова на конкретној 
локацији – земљани радови, радови на формирању облика 
ретензије, ископа са планирањем дна ка централном кана-
лу, заштитног насипа..). Израдом пројектне документације 
којом би се дефинисала могућност додатног ретензирања у 
сливу Малог Мокрог Луга омогућило би прецизирање овде 
процењених трошова.

Процењени трошкови регулације Мокролушког потока 
укључују и радове стабилизације сада активног клизишта. 
Генерални и идејни пројекат изградње Мокролушког колек-
тора омогућиће њихово прецизирање.

Вредност радова на реконструкцији и проширењу 
постојећих и изградњи нових саобраћајница процењена је 
оријентационо, за постојеће и новопланиране саобраћај-
нице. Предрачун се претежно односи на реконструкције и 
проширења постојећих саобраћајница. Планирани обим и 
сложеност радова у границама регулације Булеварa краља 
Александра (око 1.900 m1), условио је да је ова процена 
урађена применом виших јединичних цена од уобичаје-
них. Саобраћајна мрежа унапређена је корекцијом траса, 
повећањем ширине постојећих улица, повезивањем слепих 
крајева, у мањој мери увођењем нових улица. Реконструк-
ције и проширења су таквог обима и сложености (исто-
времена замена, промена траса и постављање недостајуће 
комуналне инфраструктуре), да су вредновани као нова из-
градња.

Улагања у уређење јавних зелених површина (парк) про-
цењена су оријентационо.

Исто важи и за предмер и предрачун трошкова уређи-
вања земљишта за јавне садржаје и трошкове њихове из-
градње. Ови садржаји обухватили су: мултифункционални 
центар, површине за социјално становање, комбиноване 
дечије установе, основне и средње школе.

2) Радови на уређивању грађевинског земљишта ван 
граница плана

Неопходно је остварити функционалну повезаност (пе-
тље, раскрснице), секундарне саобраћајне мреже подручија 
Плана са примарном саобраћајном мрежом која тангира 
предметни простор (Спољне магистралне тангенте, Град-
ског ауто-пута, Устаничке..).

Уређење слива Мокролушког потока и изградња две 
планиране ретензије („Ласта” и делимично ретензије „Ла-
ста петља”), изван граница анализираног подручија (при-
марног система каналисања), неопходна су претпоставка 
ефикасног одвођења атмосферских и отпадних вода са дела 
подручија Плана.

Ефикасно и могуће одвођење атмосферских и отпадних 
вода са другог дела анализираног подручија до планира-
не кишне и фекалне канализације у оквиру Регулационог 
плана насеља Калуђерица условљено је благовременом из-
градњом ове канализације.

За несметано напајање будућих потрошача са подручија 
плана и шире, неопходно је изградити планиране ТС 35/10 
кV „Калуђерица” и ТС 110/10 кV „Мали Мокри Луг”. Након 
реализације планиране ТС 35/10 кV потребно је укинути 
постојећу ТС 35/10 кV „Калуђерица – провизоријум”.
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Прикључити планирану ТС 110/10 кV „Мали Мокри 
Луг” посредством новоих водова 110 кV на постојећи над-
земни вод 110 кV, веза између постојеће ТС 220/110 кV „Бе-
оград” и ТС 110/35 10кV „Београд1”.

Прикључење планиране ТС 110/10 кV на мрежу 110 кV 
биће могуће након изградње и пуштању у погон ТС 400/110 
кV „Београд 20”.

Веза предметног комплекса са подручном АТЦ „Коњар-
ник” извешће се ТК водом који ће се поставити у постојећој 
ТТ канализацији, изграђеној од АТЦ до предметног ком-
плекса.

Топлификација предметног подручија биће могућа на-
кон изградње планираних магистралних топловода преч-
ника Ø273/5/400 mm, у улицама Kружни пут и Булевар 
краља Александра.

Б.7. Урбанистичке мере заштите

Б.7.1. Правила за заштиту животне средине
Секретаријат за затиту животне средине – Сектор за 

затиту природе и животне средине, на основу члана 34. 
Закона о заштити животне средине („Службени гласник 
РС”, број 135/04) и члана 192. Закона о општем управном 
поступку („Слубени гласник РС”, бр. 33/97 и 31/01) донео 
Услове заштите животне средине Плана детаљне регулације 
за насеље Мали Мокри Луг бр.501-33/05-V-01 од 8. марта 
2005. године, који су саставни део документације плана.

Секретаријат за урбанизам и грађевонске послове донео 
је Решење о проступању изради Стратешке процене утицаја 
плана на животну средину IX-01 број 350.5-1570/05 од 31. 
маја 2006. године чији је Извештај саставни део документа-
ције плана. 

Мере заштите и побољшања стања животне средине, 
које се морају поштовати у даљим фазама спровођења и ре-
ализације плана су следеће:

– у оквиру стамбених и комерцијалних зона није доз-
вољено:

– изградња или било каква промена у простору која би 
могла да наруши стање чинилаца животне средине у окру-
жењу, основне услове живљења суседа или сигурност сусед-
них објеката;

– изградња отворених складишта секундарних сирови-
на, складишта за отпадне материје, стара возила и сл, као и 
складиштење отровних и запаљивих материја, без дозволе 
надлежног органа;

– делатности које угрожавају квалитет животне средине, 
производе буку или непријатне мирисе, нарушавају основ-
не услове живљења суседа или сигурност суседних објеката;

– предвидети санацију свих неконтролисаних излива 
отпадних вода;

– планират зелени заштитни појас око Мокролушког 
гробља, нарочито између гробља и становања;

– искључити паркирање на саобраћајницама;
– услове и начин изградње на предметном подручју, уз 

примену адекватних мера заштите од процеса нестабил-
ности тла, дефинисати након детаљних хидрогеолошких и 
геотехничких истраживања посматраног простора;

– није дозвољена изградња објеката који својом делатно-
шћу могу бити значајни извори загађења животне средине, 
или генерисати буку преко нормираних граница;

– у циљу спречавања, односно смањења утицаја 
постојећих и планираних саржаја на чиниоце животне сре-
дине предвидети:

– опремање подручја плана канализационом инфра-
структуром са сепарационим системом одвођења кишних и 
отпадних вода;

– планирати одговарајући начин сакупљања и посту-
пања са отпадним материјама и материјалима (комунални 
отпад, рециклабилни отпад и сл); обезбедити довољан број 
контејнера;

– у оквиру зона планираних за комерцијалне делатности 
нису дозвољене делатности које захтевају уређаје за пред-
третман технолошких отпадних вода, пречишћавање от-
падних гасова, посебне мере заштите од хемијских удеса, и 
које генеришу опасан отпад;

– у оквиру привредне делатности могу се планирати де-
латности које припадају категорији А или Б према Генерал-
ном плану Београда 2021:

1) Категорија А – мале фирме које могу бити лоцира-
не унутар стамбеног насеља, тј. само оне фирме чије је 
оптерећење минимално и испод дозвољених граничних 
вредности и не изазивају непријатности суседном станов-
ништву (ни буком, ни мирисима,) не генеришу опасан от-
пад и немају ризик од хемијског удеса; 

2) Категорија Б – мале и средње фирме које према нивоу 
еколошког оптерећења могу бити лоциране на рубним дело-
вима стамбеног насеља тако да њихова функције не изазивају 
непријатности суседству, као што су сeрвиснe дeлaтнoсти и 
прoизвoдни пoгoни укoликo сe зa истe у циљу свoђeњa ути-
цaja у грaницe прихвaтљивoсти нe зaхтeвa изгрaдњa спе-
цијалних урeђaja зa прeдтрeтмaн тeхнoлoшких oтпaдних 
вoдa, прeчишћaвaњe oтпaдних гaсoвa, пoсeбнe мeрe зaштитe 
oд хeмиjских удeсa и кoje нe гeнeришу oпaсaн oтпaд;

– на објектима у непосредној близини фреквентних са-
обраћајница предвидети заштиту од буке применом одго-
варајућих грађевинских мера (изолациони материјали на 
фасадама, савремени прозори са двослојним или трослој-
ним вакумираним стаклима);

– омогућити лицима са посебним потребама несметано 
кретање на свим пешачким стазама и пролазима;

– грејање објеката решити у складу са планом предвиђе-
ним начином даљинског система грејања;

– обезбедити несметано прикупљање атмосферских 
вода са свих саобраћајних и слободних застртих површина 
и њихово контролисано одвођење у колектор кишне кана-
лизације;

– формирање нових зелених површина, посебно поред 
новопланираних саобраћајница и привредних комплекса;

– у оквиру новог становања предвидети зелене површи-
не за одмор, дечија игралишта;

– пре почетка грађевинских радова потребно је изврши-
ти припремне радове, обезбедити локацију и извести друге 
радове којима се обезбеђује непосредно окружење, живот и 
здравље људи и безбедно одвијање саобраћаја;

– при извођењу земљаних радова посебно засецања или 
усецања неопходно је остварити адекватну заштиту како би 
се спречиле појаве нестабилности које су искључиви фак-
тор угрожавања безбедности људи и објеката;

– радове изводити према техничкој документацији на 
основу које је издато одобрење за грађење, односно рекон-
струкцију вршити према техничким мерама, прописима, 
нормативима и стандардима који важе за изградњу дате вр-
сте објеката;

– ако се при извођењу радова наиђе на остатке мате-
ријалне културе, радови се морају обуставити и обавестити 
надлежна служба заштите;

– на градилишту је у току извођења радова, забрањено 
претакање и складиштење нафтних деривата, уља и мазива 
за грађевинске машине;

– загађења која могу настати као последица исцуривања 
уља и горива из грађевинских машина могу се елиминиса-
ти сакупљањем просутог материјала односно дела загађене 
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подлоге и одвозом на одговарајућу депонију где неће угро-
жавати средину. У случају прекида радова потребно је обез-
бедити објекат и околину;

– привремено депоновања грађевинског материјала на 
локацији градилишта амбалаже грађевинског материја-
ла, средстава за изолацију комуналних инсталација, мора 
се вршити на адекватан начин уз обезбеђење да матријали 
који би могли бити потенцијални загађивачи не доспеју у 
земљу. акође перманентним одвозом употребљене амбала-
же на одговарајућу депонију смањује се или потпуно ели-
минише могућност загађења. 

(Услови Завода за заштиту природе Србије бр. 03-
2046/02 од 9. јануара 2008. (04.02.08.), услови Секретарија-
та за заштиту животне средине бр. 501.2-138/07-V-03 од 12. 
марта 2008.)

Б.7.2. Правила за евакуацију отпада
При одређивању потребног броја контејнера за еваку-

ацију отпадака састава као кућно смеће примењује се ап-
роксимација један контејнер на 800 m² површине.

Запремина контејнера је 1.000 литара габаритних ди-
мензија 1,37 х 1,20 х 1,45 m.

Судови за смеће могу бити постављени на слободним по-
вршинама испред објеката, на озбетонираним платоима или 
у посебно изграђеним нишама усеченим у тротоар или на 
тротоару са обореним ивичњаком (уколико је тротоар шири 
од 3,0 m) или у оквиру самог комплекса, са обезбеђеним ди-
ректним и неометаним прилазом за комунална возила.

Приступне саобраћајнице до локација судова за смеће 
треба да буде минималне ширине 3,5 m за једносмерни и 6,0 
m за двосмерни саобраћај. У случају слепих улица, на њихо-
вим крајевима су обавезне окретнице за комунална возила 
габаритних димензија 8,60 х 2,50 х 3,50 m, са осовинским 
притиском од 10 тона и полупречником кретања 11,00 m. 
Нагиб саобраћајнице не сме бити већи од 7%.

Максимално ручно гурање контејнера од претоварног 
места до комуналног возила износи 15 m равној подлози 
без иједног степеника и са успоном до 3%.

За депоновање отпада другачијег састава (папир, кар-
тонска амбалажа и сл.), неопходно је набавити и судове 
запремине 5 m3 који се празне према посебно склопњеном 
уговору са ЈКП „Градска чистоћа” по потреби. 

(Услови ЈКП „Градска чистоћа”, бр. 10326 од 11. децембра 
2007.)

Б.7.3. Правила за заштиту од елементарних непогода 
и противпожарна заштита 

Урбанистичке мере за заштиту од елементарних 
непогода

Објекти морају бити категорисани и реализовани у 
складу са Правилником о техничким нормативима за из-
градњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима 
(„Службени лист СФРЈ”, бр.31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90).

Урбанистичке мере за заштиту од пожара
– Објекти морају бити реализовани у складу са Законом 

о заштити од пожара („Службени гласник РС”, број 111/09) 
и Законом о експлозивним материјама, запаљивим теч-
ностима и гасовима („Службени гласник СРС”, бр. 44/77, 
45/84 и 18/89).

– Објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу, 
која се по притиску и протоку пројектује у складу са Пра-
вилником о техничким нормативима за спољну и унутра-
шњу хидрантску мрежу за гашење пожара („Службени лист 
СФРЈ” број 30/91).

– Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за 
ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким 
нормативима за приступне путеве ... („Службени лист СРЈ”, 
број 8/95), по коме најудаљенија тачка коловоза није даља 
од 25 m од габарита објекта. 

– Објекти морају бити реализовани у складу са Одлу-
кама о техничким нормативима за пројектовање стамбе-
них зграда и станова („Службени лист града Београда” 
бр. 32/4/83), Правилником о техничким нормативима за 
електричне инсталације ниског напона („Службени лист 
СФРЈ”, бр. 53 и 54/88 и 28/95), Правилником о техничким 
нормативима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења („Службени лист СРЈ”, број 11/96), Правилни-
ком о техничким нормативима за заштиту високих објеката 
од пожара („Службени лист СФРЈ” број 4/84), Правилни-
ком о техничким нормативима за вентилацију и климати-
зацију („Службени лист СФРЈ” број 38/89), Правилником 
о техничким нормативима за системе за одвођење дима и 
топлоте насталих у пожару („Службени лист СФРЈ” број 
45/85), Правилником о техничким нормативима за лифто-
ве на електрични погон за вертикални превоз лица и терета 
„Службени лист СФРЈ” бр. 16/86 и 28/89), Правилником о 
техничким нормативима за заштиту складишта од пожара 
и експлозија („Службени лист СФРЈ”, број 24/87), Правил-
ником о техничким нормативима за заштиту електроенер-
гетских уређаја и постројења од пожара („Службени лист 
СФРЈ”, број 87/93), Правилником о техничким нормати-
вима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих 
трафостаница („Службени лист СФРЈ”, број 13/78) и Пра-
вилником о изменама и допунама техничких норматива за 
заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафоста-
ница („Службени лист СФРЈ”, број 37/95).

– Објекти мору бити реализовани у складу са Одлуком 
о условима и техничким нормативима за пројектовање и 
изградњу градског гасовода („Службени лист града Београ-
да” број 14/77), Правилником о техничким нормативима за 
пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котлар-
ница („Службени лист СФРЈ”, број 10/90), Правилником о 
техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације 
(„Службени лист СРЈ”, бр. 20/92 и 33/92), Правилником 
о техничким нормативима за пројектовање и полагање 
дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за рад-
ни притисак до 4 бара („Службени лист СРЈ”, број 20/92) и 
мора се прибавити одобрење локације за трасу гасовода и 
место МРС-а од Управе за заштиту и спасавање у Београду.

Планиране гараже реализовати у складу са Правилни-
ком о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке 
аутомобиле од пожара и експлозија („Службени лист СЦГ” 
број 31/05).

За предметни план су прибављени услови бр.217-263/07 
од Управе за заштиту и спасавање у Београду.

Урбанистичке мере за цивилну заштиту
Планирани објекти, сходно Закону о ванредним ситу-

ацијама („Службени гласник РС”, број 111/09.) имају оба-
везу изградње склоништа у складу са следећим правилима 
изградње склоништа:

– Планирани јавни објекти, комерцијални, привредни 
и спортски објекти имају обавезу изградње склоништа ос-
новне заштите уколико је 2/3 од броја запослених у највећој 
радној или ратној смени веће од 50. 

– Планирани објекти вишепородичне стамбене из-
градње имају обавезу изградње склоништа oсновне заштите 
уколико БРГП корисних етажа прелази 5.000 m². Уколико је 
БРГП корисних етажа до 5.000 m² инвеститори имају оба-
везу изградње склоништа допунске заштите.
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– За обекте индивидуалног становања предвиђа се 
градња породичних склоништа .

– Сви постојећи објекти који се надзиђују и дограђују 
имају обавезу уплате доприноса за изградњу склоништа.

Склоништа планирати у складу са проценом угро-
жености. До дефинисања нове процене важи Одлука о 
утврђивању степена угрожености насељених места у опш-
тини Звездара.

Обавеза изградње склоништа или уплате доприноса за 
планиране објекте биће утврђена кроз спровођење плана. 

Планирана склоништа морају бити реализована у скла-
ду са важећим Правилником о техничким нормативима за 
склоништа. Капацитет, микролокација, отпорност, мирно-
допска намена и др. својства планираних склоништа биће 
дефинисани ближим условима за склоништа.

Б.8. Инжењерскогеолошки услови
(граф.прилог број 9. „Инжењерскогеолошка карта” у Р 

1:1.000)
Инжењерскогеолошка рејонизација терена, као вид 

вредновања простора према употребљивости, првенстве-
но за урбанистичке намене, извршена је на основу намески 
изведених истраживања и урађеног елабората Геолошко-
геотехничка документација за потребе ПДР насеља Мали 
Мокри Луг од стране Рударско-геолошког факултета уни-
верзитета у Београду новембар 2006. године. На простор 
обухваћеним овим планом издвојена су четири инжењер-
скогеолошка реона.

РЕЈОН А – стабилан терен са нивоом подземне воде на 
дубини већој од 2 m. У оквиру овог рејона издвојени су де-
лови терена нагиба мањег од 5° изграђени у површинском 
делу од лесних и делувијалних наслага неуједначене дебљи-
не (од 2,0 до 8,0 m) које леже преко терцијарних седимената 
панона и сармата. Ниво подземне воде се налази на дубини 
већој од 2 m. Површина терена генерално има пад ка југо-
западу. На објектима нису констатоване пукотине које би 
указале на клизање терена.

Карактеристика овог рејона је потпуно одсуство хидро-
графске мреже. Све повремене воде од падавина брзо се 
процеђују у подземље. У време већих падавина та оцедљи-
вост је нешто мања у депресијама. Водопропустљивост при-
површинских делова лесних наслага је зависна од степена 
заглињености хумифицираних лесних наслага. У сваком 
случају, треба рачунати на велику пропусност приповр-
шинских делова терена. 

Коришћење овог простор у урбане сврхе захтева следеће 
услове :

Са геотехничког аспекта ово је најповољнији рејон у 
коме нама ограничења у погледу урбанизације простора. 
Сви заступљени чланови могу се користити за ослањање 
грађевинских конструкција. Темељне конструкције објеката 
високоградње и саобраћајница изведене у лесним седимен-
тима морају се штитити од допунских провлажавања изра-
дом дренажа, сабирница, флексибилних веза водоводне и 
канализационе мреже.

Код новопројектованих објеката је препоручљиво, чак је 
и повољније, што дубље фундирање, са једном подземном 
етажом, како би се избегло фундирање у горњој, изразито 
макропорозној зони леса.

Темеље треба пројектовати на јединственој коти у габа-
риту објекта, без каскада.

Објекти спратности до П0+П+2 могу се фундирати на 
унакрсно повезаним темељним тракама, а објекте веће сп-
ратности треба фундирати на темељним плочама.

Дубина фундирања новопројектованих објеката треба 
да је усаглашена са дубином фундирања постојећих сусед-
них објеката, како би се спречиле деформације услед супер-
позиције напона. Плићи темељи суседних објеката треба да 
се подбетонирају до дубине фундирања новог објекта.

Лесне наслаге се могу сматрати повољном средином за 
директно фундирање само у условима када је реално опте-
рећење у границама дозвољеног.

РЕЈОН Б – стабилан терен са нивоом подземне воде на 
дубини мањој од 2 m.

Овом рејону припадају делови терена нагиба до 5º из-
грађени у површинском делу од делувијалних наслага 
дебљине од 2,0 до 13,5 m које леже преко нестишљивих тер-
цијарних седимената лапоровитог комплекса. Ниво под-
земне воде се налази на дубини од 0,5 до 2,0 m што, при 
урбанизацији, условљава примену одређених мера у циљу 
заштите од влаге и очувања стабилности. 

Коришћење овог простор у урбане сврхе захтева следеће 
услове :

Обарање нивоа подземне воде која се јавља у овим седи-
ментима. 

Темељне конструкције објеката високоградње и са-
обраћаја треба штитити одговарајућим мерама од при-
суства подземне воде (извођењем дренажних система и 
потпорних конструкција), посебно на теренима нагиба 3-5º.

 Код објеката високоградње могућа су неравномерна 
слегања због денивелације терена као и због изразите раз-
лике у дебљини делувијалних седимената. Ово се може из-
бећи прилагођавањем дубине фундирања, израдом тампо-
на, избором конструкције и сл.

Ископе дубље од 1,0 m треба подграђивати и предвиде-
ти мере за одстрањивање подземне воде. Након завршетка 
ископа испуну треба сабити до природне збијености како 
се не би пореметило равнотежно стање терена.

РЕЈОН Ц – условно стабилан терен.
У оквиру овог рејона издвојени су делови терена наги-

ба преко 5º изграђени у површинском делу од делувијалних 
седимената дебљине од 1,5 до 8,0 m, а само мањим делом од 
лесних седимената дебљине 2,5 до 5 m. Ниво подземне воде 
се налази на дубини од 1,0 до 3,0 m, максимално до 5,0 m. 
Овом рејону припадају и умирена (фосилна) клизишта.

Делувијалне глине и лесни седименти се, према физич-
ко-механичким својствима, могу користити као подлога за 
ослањање грађевинских конструкција, међутим, присуство 
умирених клизишта, нагиб површине терена и ниво под-
земне воде, захтевају при урбанизацији терена примену 
мера у циљу очувања стабилности терена, као и мере заш-
тите од влаге и подземне воде. 

Стабилност терена рејона Ц се лако може нарушити не-
одговарајућим засецањима и ископима, па се у том смислу 
не препоручује никаква грађевинска делатност без прет-
ходно обављених додатних геотехничких истражних радо-
ва на конкретној локацији.

Коришћење овог простор у урбане сврхе захтева следеће 
услове :

Делувијалне глине и лесни седименти су у уобичејеним 
условима добра подлога за ослањање грађевинских кон-
струкција, међутим, у теренима овог рејона неповољни ин-
жењескогеолошки услови (умирена клизишта, нагиб повр-
шине терена, висок ниво подземне воде) условљавају, при 
урбанизацији терена, примену мелиоративних мера у циљу 
очувања стабилности терена. 

На овим површинама треба извести одговарајућу кана-
лизациону мрежу којом би се прикупљале отпадне, повр-
шинске воде. 
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У току пројектовања објеката високоградње и са-
обраћаја треба предвидети дренажни систем ради при-
купљања површинских и подземних вода и њиховог спро-
вођења у канализациони систем као и примену потпорних 
конструкција које би примале притиске са падине. 

Темељне конструкције објеката постављати дубље од зоне 
утицаја сезонских промена, а код саобраћајница предвидети 
мере у смислу одстрањивања запреминских промена. 

Сва укопавања објеката обављати у сушном периоду и 
уз константан геотехнички надзор и примену подграђи-
вања ископа у току извођења радова. Након завршетка ис-
копа испуну треба сабити до природне збијености како се 
не би пореметило равнотежно стање терена.

Код објеката високоградње могућа су неравномерна сле-
гања због денивелације терена као и због могућег ослањања 
објеката на две различите средине са различитим деформа-
билним својствима. Ово се може избећи прилагођавањем 
дубине фундирања, израдом тампона, избором конструк-
ције и сл.

Ново планиране саобраћајнице: Нова Г-20 и део Јабла-
ничке, ул. Нова Д 26, Нова Б-12, Нова В-4, Нова Б-14 (На-
родног фронта), ул. Палих бораца, Мокролушка улица и 
Улица Бова В -19 (Жикина) налазе се или пролазе кроз уми-
рена клизишта у овом реону. Свако не адекватно засецање 
може довести до не стабилности падине. За ове саобраћај-
нице неопходно је извести детаљна геолошка истраживања 
са елементима санације. За остале планиране саобраћајни-
це или за планирану интервенцију у оквиру овог реона на 
постојећим саобраћајницама (реконструкцију) неопходно 
је извести детаљна геолошка истраживања по планираној 
траси а све у складу са Законом о геолошким истраживањи-
ма („Службени гласник РС”, број 44/95).

РЕЈОН Д – нестабилан терен
Овим рејоном су обухваћени делови терена са утврђе-

ним појавама клизања земљаних маса чији су процеси акут-
ни или су примирени (између две фазе акутног процеса). 
Изграђени су у приповршинском делу од делувијалних нас-
лага које леже преко нестишљивих сарматских седимената 
лапоровитог комплекса. Ниво подземне воде је везан за 
контактне зоне делувијалних и лапоровитих седимената и 
генерално прати нагиб падине. Нагиб површине терена из-
носи од 4 – 7º. 

Активне клизне површине са акутним процесом 
клизања јављају се на контакту деградираних лапоровитих 
глина и прелазне зоне ка сивим лапорима (дубина 5-6 m) 
док се активне клизне површине са привремено умиреним 
процесом (између две фазе акутног клизања) јављају на 
контакту прелазне зоне и сивих неизмењених лапора. Ак-
тивна кретања земљаних маса обухваћена овим рејоном, 
регистрована су на следећим просторима:

– изворишна челенка потока Баре између Смедеревског 
пута и пута за Мали Мокри Луг (клизишта са катастарским 
ознакама БГ 14.6 и БГ 24.4);

– део терена између Партизанске улице и Аутопута Бео-
град – Ниш (БГ 14.5).

Сва ова клизишта захватају само ободне делове прос-
тора регулационог плана али се због могућности њиховог 
ширења морају посматрати као саставни делови овог прос-
тора.

Коришћење овог простор у урбане сврхе захтева следеће 
услове:

Са геотехничког аспекта ово је најнеповољнији рејон у 
погледу урбанизације простора.Из поменутог разлога за 
свако клизиште дају се геоетхнички услови санације и ура-
банизације простора.

Простор клизишта БГ 14.5 – ако би се предметни прос-
тор наменио за изградњу објеката, санација клизишта и 
стабилизација терена би се, могле извести рационално, тј. 
сигурно и економски оправдано.

В. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Правила грађења дата су за: комплекс цркве, стамбене 

зоне (А, А1, Б, Б1, В, Г), комерцијалну зону (Д, Д1), при-
вредну зону (Ђ), зону спортских објеката на осталом грађе-
винском земљишту. 

Правила важе за изградњу објеката, замену, доградњу и 
реконструкцију постојећих, што значи да се прилоком ре-
конструкције и доградње постојећих објеката не могу прећи 
вредности параметара дефинисане овим планом. 

Постојећи објекти се могу санирати и адаптирати, и ако 
је њихова грађевинска линија на мањем растојању од ре-
гулационе линије утврђена у Плану, у свим зонама осим у 
зони Б, у којој се дозвоњава само санација постојећих обје-
ката, односно трансформација у складу са параметрима 
утврђеним за зону Б.

За све парцеле које немају директан приступ на јавну са-
обраћајну површину, питање прилаза решава се пројектом 
парцелације / препарцелације, са тим што је обавезно да се 
испоштује минимална површина парцеле утврђене за зону 
А, А1, В, Г и Г1.

Регулационе линије комуналних коридора представљају 
бочне границе парцеле.

В.1. Комплекс Цркве Светог Трифуна

1. Намена објекта
Задржава се постојећа намена – црквени комплекс и до-

звољена је допуна пратећих садржаја у функцији основне 
намене. 

На слободној површини парцеле дозвољена је изградња 
капеле, трема, фонтане и слично као и пратећих елемената 
урбаног мобилијара.

2. Услови за образовање грађевинске парцеле
2.1. Положај парцеле
Парцела је утврђена регулационом линијом у односу на 

јавне површине и разделним границама парцеле према су-
седним парцелама. 

Парцела мора имати непосредан колски приступ на 
јавну саобраћајну површину.

2.2 Величина парцеле
Овим планом дефинисана је грађевинска парцела ГП1 

за комплекс цркве Светог Трифуна у складу са Изменама и 
допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гла-
сник РС”, број 34/06).

Површина грађевинске парцеле износи око 1.923 m² 
и формираће се од делова катастарских парцела: 1417/1, 
1417/3, 1417/4, 1417/8, и 1848/1 – КО Мали Мокри Луг.

У случају неусаглашености бројева и граница катастар-
ских парцела важе подаци са графичког прилога „План пар-
целације јавних површина са смерницама за спровођење” и 
подаци са копије плана из документације.

Није дозвољена деоба грађевинске парцеле.

3. Положај објекта
Положај објекта одређен је грађевинском линијом пре-

ма јавној површини и према границама суседних парцела.
Грађевинска линија је линија до које је дозвољено 

грађење.
Задржава се постојећи положај цркве.
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Доградња, реконструкција, односно изградња нових 
пратећих садржаја дозвољена је у оквиру постојећих и пла-
нираних грађевинских линија дефинисаних у графичком 
прилогу број 3. „Регулационо-нивелациони план са ур-
банистичким тешењем саобраћајних површина и анали-
тичко-геодетским елементима” у Р 1:1.000. Уколико се у ок-
виру планираних грађевинских линија гради више објеката, 
удаљеност је минимално 2/3 висине вишег објекта (коте 
венца), уколико објекат има отворе главних просторија, а 
монимално 1/3 висине вишег објекта (коте венца), уколико 
објекат има отворе споредних просторија.

4. Индекс заузетости парцеле
Заузетост парцеле објектом утврђује се индексом заузе-

тости парцеле „Из”.
„Из” – индекс заузетости парцеле исказан као % јесте 

колиичник површине хоризонталне пројекције надземног 
габарита објекта на парцели и површине парцеле.

Максимална вредност индекса заузетости је 50%.

5. Индекс изграђености парцеле
Множењем површине грађевинске парцеле са „Ии” – 

индексом изграђености дефинише се максимална бруто из-
грађена површина подземног и надземног корисног прос-
тора у свим зградама на предметној парцели. 

Бруто развијена грађевинска површина – БРГП је збир 
површина и редукованих површина свих корисних етажа 
на парцели. У прорачуну поткровље се рачуна као 60% по-
вршине, док се остале надземне етаже не редукују. Подзем-
не корисне етаже се редукују као и поткровље. Подземне 
гараже и подземне подстанице грејања, котларнице, тра-
фостанице итд, не рачунају се у површине корисних етажа. 
Бруто развијена површина етаже је површина унутар спољ-
не контуре зидова, односно збир површина свих просто-
рија и површина под конструктивним деловима зграде (зи-
дови, стубови, степеништа и сл).

Максимални индекс изграђености парцеле је 0,6.

6. Спратност и висина објекта
Задржацвасе спратност постојећег објекта цркве. Пла-

нирана спратност објеката са пратећим садржајима је П до 
П+1.

Кота приземља може бити највише 1,2 m виша од коте 
терена. Кота венца објекта мође бити максимално 9,0 m из-
над коте терена, а кота слемена максимално 12,0 m.

7. Архитектонска обрада објекта
Архитектонска обрада објеката у комплексу треба да је у 

складу са амбијентом, у циљу очувања визуелног идентите-
та простора.

Материјализацију ускладити са примењеним материја-
лима у микроамбијенту.

Кровни покривач ускладити са примењеним маретија-
лима на фасади.

8. Партерно уређење парцеле
Минимално 30% парцеле мора да буде под зеленилом, а 

остали део парцеле може бити поплочан. 

9. Ограђивање
Ограда према улици мора да буде транспарентна. Виси-

на ограде је максимално 2,0 m, с тим да је висина зиданог 
дела ограде максимално 1,0 m.

Не дозвољава се ограђивање између зграда које се нала-
зе у комплексу на заједничкој парцели.

Постављање ограде према улици врши се на регулацио-
ној линији а према добијеном протоколу регулације. Врата 
и капије на уличној регулацији не могу се отварати ван ре-
гулационе линије.

10. Паркирање
За потребе цркве, на припадајућој парцели обезбедити 

10 ПМ.

11. Евакуација отпада
Судови за смеће морају бити смештени у оквиру парцеле 

у бетонском боксу или ниши ограђеној лаким армирано-бе-
тонским зидовима, живом оградом и слично. 

12. Прикључење на инфраструктурну мрежу
Објекте прикључити на инфраструктурну мрежу уз ус-

лове и сагласност надлежних комуналних предузећа, а у 
складу са графичким прилогом број 8. „Скупни приказ ко-
муналне инфраструктуре (Синхрон план)” у Р1:1.000.

13. Инжењерско-геолошки услови 
Предметна локација се налази у реону Ц, a у складу 

са графичким прилогом број 9. „Инжењерскогеолошка 
категоризација терена” у Р 1:1.000. У току пројектовања 
објеката високоградње и саобраћаја треба предвидети 
дренажни систем ради прикупљања површинских и под-
земних вода и њиховог спровођења у канализациони сис-
тем као и примену потпорних конструкција које би прима-
ле притиске са падине. У даљој фази за планиране садржаје 
извести детаљна геолошка истраживања а све у складу са 
Законом о геолошким истраживањима („Службени гласник 
РС”, број 44/95). 

В.2. Спортски објекти и комплекси

1. Намена објекта
Дозвољена намена у комплексу је спорт и рекреација. 

2. Услови за образовање грађевинске парцеле
2.1. Положај парцеле
Парцела је утврђена регулационом линијом у односу на 

јавне површине и разделним границама парцеле према су-
седним парцелама. 

Парцела мора имати непосредан колски приступ на 
јавну саобраћајну површину.

2.2 Величина парцеле
Овим планом дефинисана је грађевинска парцела ГП2 

за постојећи спортски објекат у складу са Изменама и допу-
нама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС”, број 34/06).

Површина грађевинске парцеле износи око 8.340 m² и 
формираће се од целих кастарских парцела: 156/20, 156/5, 
156/8, 156/19, 156/1, 156/23, 163/5, 163/4, 163/2, 163/3, 163/6, 
163/7, 163/8, 164/8, 164/7, 164/11, 164/6, 164/5, 164/1, 164/2, 
164/3, 165/7, 16571, 165/5, 165/4, 165/9, 165/10, 165/8, 165/20, 
165/21, 165/11 и делова катастарских парцела: 156/2, 156/7, 
156/9, 156/22, 156/6, 156/10, 156/11, 156/12, 156/21, 163/1, 
163/9, 163/10, 164/9, 164/10, 164/4, 165/13, 165/6, 165/12 – КО 
Мали Мокри Луг.

У случају неусаглашености бројева и граница катастар-
ских парцела важе подаци са графичког прилога „План пар-
целације јавних површина са смерницама за спровођење” и 
подаци са копије плана из документације.

Није дозвољена деоба грађевинске парцеле.
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3. Положај објекта
Положај објекта одређен је грађевинском линијом пре-

ма јавној површини и према границама суседних парцела.
Грађевинска линија је линија до које је дозвољено 

грађење.
Грађевинска линија према јавним површинама дефини-

сана је на графичком прилогу број 3. „Регулационо-нивела-
циони план са урбанистичким решењем саобраћајних по-
вршина и аналитичко геодетским елементима” у Р 1:1.000. 
Уколико се у оквиру планираних грађевинских линија 
гради више објеката, удаљеност је минимално 2/3 виси-
не вишег објекта (коте венца), уколико објекат има отворе 
главних просторија, а монимално 1/3 висине вишег објекта 
(коте венца), уколико објекат има отворе споредних прос-
торија.

4. Индекс заузетости парцеле
Заузетост парцеле објектом утврђује се индексом заузе-

тости парцеле „Из”.
„Из” – индекс заузетости парцеле исказан као % јесте 

колиичник површине хоризонталне пројекције надземног 
габарита објекта на парцели и површине парцеле.

Максимална вредност индекса заузетости је 10% 
(постојећи фудбалски терен са пратећим објектом).

У случају промене намене постојећег фудбалског тере-
на у друге врсте спортова максимални индекс заузетости 
„Из” = 50%.

5. Индекс изграђености парцеле
Множењем површине грађевинске парцеле са „Ии” – 

индексом изграђености дефинише се максимална бруто 
изграђена површина подземног и надземног корисног (по-
словног) простора у свим зградама на предметној парцели. 

Бруто развијена грађевинска површина – БРГП је збир 
површина и редукованих површина свих корисних етажа 
на парцели. У прорачуну поткровље се рачуна као 60% по-
вршине, док се остале надземне етаже не редукују. Подзем-
не корисне етаже се редукују као и поткровље. Подземне 
гараже и подземне подстанице грејања, котларнице, тра-
фостанице итд, не рачунају се у површине корисних етажа. 
Бруто развијена површина етаже је површина унутар спољ-
не контуре зидова, односно збир површина свих просто-
рија и површина под конструктивним деловима зграде (зи-
дови, стубови, степеништа и сл).

Максимални индекс изграђености парцеле је 0,1 
(постојећи фудбалски терен са пратећим објектом).

У случају промене намене постојећег фудбалског терена 
у друге врсте спортова максимални индекс изграђености 
„Ии” = 0,5.

6. Спратност и висина објекта
Максимална спратност објекта је П, односно максимал-

на кота венца је 6,0 m (постојећи фудбалски терен са пра-
тећим објектом).

У случају промене намене постојећег фудбалског терена 
у друге врсте спортова спратност објекта може бити П – П 
+ 1, односно максимална кота венца може бити 12 m.

Максимални дозвољени нагиб кровних равни је 30°.

7. Архитектонска обрада објекта
За обраду фасада применити савремене грађевински ма-

теријали. 
Кровни покривач је усклађен са архитектуром објекта и 

примењеним материјалима на фасади.

8. Партерно уређење парцеле
Минимално 5% парцеле мора да буде под зеленилом, 

а остали део парцеле може бити поплочан (постојећи 
фудбалски терен са пратећим објектом).

У случају промене намене постојећег фудбалског терена 
у друге врсте спортова минимално 20% парцеле мора бити 
под зеленим површинама.

9. Ограђивање
Ограда према улици мора да буде транспарентна. Виси-

на ограде је максимално 2,0 m, с тим да је висина зиданог 
дела ограде максимално 1,0 m.

Постављање ограде према улици врши се на регулацио-
ној линији а према добијеном протоколу регулације. Врата 
и капије на уличној регулацији не могу се отварати ван ре-
гулационе линије.

10. Паркирање
Паркирање решавати на парцели, на отвореном паркин-

гу или у гаражи зграде, по нормативу:
– спорт 15 ПМ на 100 гледалаца; 
– администрација 1 ПМ на 60 m² нето етажне површине;

11. Евакуација отпада
Судови за смеће морају бити смештени у оквиру парцеле 

у бетонском боксу или ниши ограђеној лаким армирано-бе-
тонским зидовима, живом оградом и слично. Број судова за 
смеће дефинисати према посебним условима ЈКП „Градска 
чистоћа”.

12. Прикључење на инфраструктурну мрежу
Објекат прикључити на инфраструктурну мрежу уз ус-

лове и сагласност надлежних комуналних предузећа, а у 
складу са графичким прилогом број 8. „Скупни приказ ко-
муналне инфраструктуре (Синхрон план)” у Р1:1.000.

13. Инжењерско-геолошки услови 
Предметна локација са инжењерскогеолошког аспекта 

припада реону Ц условно повољни терени a у складу са 
графичким прилогом број 9. „Инжењерскогеолошка кате-
горизација терена” у Р 1 : 1.000. У току проејктовања треба 
планирани примену мелиоративних мера у циљу очувања 
стабилности падине и плнираних садржаја. За сваки ново-
планирани објекта у даљој фази пројектовања урадити де-
таљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о 
геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 
44/95).

В.3. Становање – Зоне А, А1, Б, Б1,В, Г

1. Намена објекта
Намена у оквиру зоне становања може бити:
– становање;
– делатности.
Однос становања и делатности дат је у табели:

зона однос становање : делатност
А становање преко 80%: делатност до 20%
А1 становање преко 80%: делатност до 20%
Б становање преко 51%: делатност до 49%
Б1 становање преко 51%: делатност до 49%
В становање преко 80%: делатност до 20%
Г становање преко 51%: делатност до 49%
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Однос становања и делатности односи се и примењује за 
парцелу.

У зони Б обавезно је у приземљу планирати делатности.
У блоку 9 у зони Б1 планирају се две грађевинске парце-

ле (УП1 и УП2 – обавезна разрада урбанистичким пројек-
том и верификација урбанистичко-архитектонског решења 
на Комисији за планове Скупштине града Београда). У при-
земљу објеката није дозвољено становање, а поред делат-
ности обезбедити простор за депаданс дечије установе по-
вршине по 500 m² и простор за социјалну заштиту грађана 
површине по 100 m², на свакој грађевинској парцели.

2. Услови за образовање грађевинске парцеле
2.1. Положај парцеле
Парцела је утврђена регулационом линијом у односу на 

јавне површине и разделним границама парцеле према су-
седним парцелама. 

Парцела мора имати колски приступ на јавну саобраћај-
ну површину.

2.2 Величина парцеле
Дозвољава се формирање нових грађевинских парцела 

уз поштовање датих минималних вредности параметара 
(величина парцеле и ширина фронта). Грађевинске парцеле 
могу бити веће од утврђених минималних параметара без 
ограничења величине.

зона минималма 
површина 

грађевинске 
парцеле

минимална ширина 
фронта грађевинске 

парцеле за 
слободностојеће објекте

минимална ширина фронта 
грађевинске парцеле 

за једнострано и двострано 
узидане објекте

А 300 (150*) 10
А1 300 (150*) 10
Б 1500 - 30
Б1 планиране две грађевинске парцеле
В 400 20 -
Г 400 15 10

У зони А и А1 дозвољава се грађевинска парцела мања од 
300 m², али не мања од 150 m² и ширине фронта мин. 10 m.

Овим планом се преузима као стечена обавеза Урба-
нистички пројкат за препарцелацију и изградњу за лока-
цију ул. Кружни пут бр. 100 (бр. 350.11-1202/06 од 26. ок-
тобра 2007. године) којим је за потребе изградње стамбених 
објеката формирана нова грађевинска парцела – спајањем 
целих катастарских парцела 70/1(342,8 m²), 70/11 (93,5 m²), 
70/12 (16,4 m²), 70/13 (35,3 m²), 70/15 (38,6 m²), 70/17(189,7 
m²), 70/19 (417,8 m²), 70/23 (284,9 m²), 70/26 (30,1 m²), 1785/5 
(39,2 m²) КО Мали Мокри Луг.

Укупна површина новоформиране грађевинске парцеле 
је 1.448,4 m².

3. Положај објекта
Положај објекта одређен је грађевинском линијом пре-

ма јавној површини и према границама суседних парцела.
Грађевинска линија је линија до које је дозвољено 

грађење.
Грађевинска линија дата у плану односи се на изградњу 

нових објеката.
У случају да се врши замена постојећих објеката пошто-

вати задату грађевинску линију.
Није обавезно постављање објекта на грађевинску ли-

нију, већ у простору који је дефинисан грађевинском ли-
нијом, осим у зони Б.

У зони Б обавезно је постављање објекта на грађевин-
ску линију према Булевару краља Александра. Грађевин-
ска линија се поклапа са регулационом линијом, осим 

грађевинске линије приземља која је повучена у односу на 
регулациону линију за 3,0 m.

Грађевинска линија поткровне етаже поклапа се са 
грађевинском линијом осталих етажа.

Грађевинска линија према јавној површини дефинисана 
је на графичком прилогу број 3. „Регулационо-нивелациони 
план са урбанистичким решењем саобраћајних површина и 
аналитичко геодетским елементима.” у Р 1:1.000. 

Објекти по свом положају на парцели могу бити:
зона А, А1 – слободностојећи, једнострано и двострано 

узидани
(* У зони А, А1 на парцелама мањим од 300 m² објекти 

могу бити једнострано и двострано узидани)
зона Б – једнострано и двострано узидани
зона Б1 – слободностојећи
зона В – слободностојећи
зона Г – слободностојећи, једнострано и двострано узи-

дани
Растојање објекта од граница парцела:
зона А, А1 – Растојање објекта (слободностојећи и јед-

нострано узидан) од бочне границе парцеле не може бити 
мање од 1/3 висине објекта до венца, односно мин. 3,0 m 
ако има отворе стамбених просторија.

Растојање објекта (слободностојећи и једнострано узи-
дан) од бочне границе парцеле не може бити мање од 1/6 
висине објекта до венца, односно мин. 1,5 m ако има отворе 
помоћних просторија.

Растојање објекта од задње границе парцеле (слобод-
ностојећи, једнострано и двострано узидани) не може бити 
мање од 4,0 m.

зона Б – Растојање објекта (једнострано узидан) од 
бочне границе парцеле не може бити мање од 1/5 висине 
објекта до венца, односно мин. 5,0 m ако има отворе стам-
бених просторија.

Растојање објекта (једнострано узидан) од бочне грани-
це парцеле не може бити мање од 3,0 m ако има отворе по-
моћних просторија.

Растојање објекта од задње границе парцеле (једностра-
но и двострано узидани) не може бити мање од 8,0 m.

зона В, Б1 – Растојање објекта од бочне границе парцеле 
не може бити мање од 1/3 висине објекта до венца, односно 
мин. 3,0 m ако има отворе стамбених просторија.

Растојање објекта од бочне границе парцеле не може 
бити мање од 1/6 висине објекта до венца, односно мин. 1,5 
m ако има отворе помоћних просторија.

Растојање објекта од задње границе парцеле не може 
бити мање од 4,0 m.

У зони Б1 која се разрађује обавезним урбанистичким 
пројектима (УП1 и УП2) дозвољено је да објекти буду јед-
нострано узидани у односу на међусобну границу, односно 
да заједно чине јединствен слободностојећи објекат.

зона Г – Растојање објекта (слободностојећи и једно-
страно узидан) од бочне границе парцеле не може бити 2,5 
m и може имати отворе помоћних просторија.

Растојање објекта од задње границе парцеле не може 
бити мање од 4,0 m.

Овим планом се преузима као стечена обавеза Урбанис-
тички пројкат за препарцелацију и изградњу за локацију ул. 
Кружни пут бр. 100 (бр. 350.11-1202/06 од 26. октобра 2007. 
године) којим је грађевинска линија дефинисана у односу 
на границу новоформиране грађевинске парцеле и грађе-
винске линије суседних објеката, на следећим растојањима:

– од регулационе линије : мин. 8,5 m, што се поклапа са 
грађевинском линијом оних

суседних објеката у блоку, код којих се не очекује замена 
(напомена: грађевинска линија у урбанистичком пројекту је 
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дата у односу на постојећу регулацију саобраћајнице, а то 
значи да је на 8,0 метара у односу на регулациону линију 
саобраћајнице планиране овим планом, како је приказано 
у графичком прилогу бр. 3. Регулационо-нивелациони план 
са урбанистичким решењем саобраћајних површина и ана-
литичким елементима за обележавање у Р 1:1.000),

– од бочне границе парцеле: мин. 3,2 m,
– од бочног суседног објекта: мин. 4,0 m,
– од задње границе парцеле: мин. 4,0 m.

4. Индекс заузетости парцеле
Заузетост парцеле објектом утврђује се индексом заузе-

тости парцеле „Из”.
„Из” – степен заузетости парцеле исказан као % јесте 

колиичник површине хоризонталне пројекције надземног 
габарита објекта на парцели и површине парцеле.

Максимална вредност индекс заузетости је:
зона максимални индекс заузетости
А 50
А1 40
Б 50
Б1 60
В 40
Г 40

Овим планом се преузима као стечена обавеза Урбанис-
тички пројкат за препарцелацију и изградњу за локацију ул. 
Кружни пут бр. 100 (бр. 350.11-1202/06 од 26. октобра 2007. 
године) којим је утврђен индекс заузетости парцеле „Из” 
30%.

5. Индекс изграђености парцеле
Множењем површине грађевинске парцеле са „Ии” – 

индексом изграђености дефинише се максимална бруто 
изграђена површина подземног и надземног корисног (по-
словног) простора у свим зградама на предметној парцели. 

Бруто развијена грађевинска површина – БРГП је збир 
површина и редукованих површина свих корисних етажа 
на парцели. У прорачуну поткровље се рачуна као 60% по-
вршине, а повучен спрат се рачуна са 100% површине, док 
се остале надземне етаже не редукују. Подземне корисне 
етаже се редукују као и поткровље. Подземне гараже и под-
земне подстанице грејања, котларнице, трафостанице итд, 
не рачунају се у површине корисних етажа. Бруто развијена 
површина етаже је површина унутар спољне контуре зи-
дова, односно збир површина свих просторија и површи-
на под конструктивним деловима зграде (зидови, стубови, 
степеништа и сл).

Максимални индекс изграђености парцеле је: 

зона максимални индекс изграђености
А 0,7
А1 1,0
Б 3,0
Б1 3,5
В 1,0
Г 1,8

Овим планом се преузима као стечена обавеза Урбанис-
тички пројкат за препарцелацију и изградњу за локацију 
ул. Кружни пут бр. 100 (бр. 350.11-1202/06 од 26. октобра 
2007. године) којим је утврђен индекс изграђености парцеле 
„Ии”= 0,84.

6. Спратност и висина објекта
Максимална дозвољена спратност, висина венца и сле-

мена објекта дата је у следећој табели: 

зона максимална 
спратност

максимална кота венца
Пк (Пс)

максимална висина слемена

А П+1+Пк(Пс) 9,5 (11) 15
А1 П+2 10,5 16
Б П+5+Пс (24) 28
Б1 П+5+Пс (24) 28 
В П+2+Пк(Пс) 12,5 (14) 18
Г П+3+Пк(Пс) 15,5 (17) 21

Кота приземља може бити највише 1,2 m изнад коте те-
рена.

За објекте који у приземљу имају нестамбену намену 
(пословање и делатности) кота приземља може бити мак-
симално 0,2 m виша од коте терена. Уколико је кота терена 
нижа од коте нивелете јавног пута, денивелација до 1,2 m 
савладава се унутар објекта.

Висина надзитка поткровне етаже је максимално 1,6 m, 
односно 2,2 m од коте пода поткровља до преломна косине 
мансардног крова. Није дозвољено формирање поткровља 
у два нивоа.

Грађевинска линија поткровне етаже мора да се поклапа 
са грађевинском линијом ниже етаже.

Грађевинска линија повученог спрата мора бити на ми-
нимум 2,0 m од грађевонске линије осталих етажа.

Максимални дозвољени нагиб кровних равни је 30°.
Овим планом се преузима као стечена обавеза Урбанис-

тички пројкат за препарцелацију и изградњу за локацију ул. 
Кружни пут бр. 100 (бр. 350.11-1202/06 од 26. октобра 2007. 
године) којим је утврђен спратност П+1+Пк.

7. Архитектонска обрада објекта
За обраду фасада применити савремене грађевински ма-

теријале. 
Кровни покривач ускладити са архитектуром објекта и 

примењеним материјалима на фасади.

8. Партерно уређење парцеле
Минимално 30% парцеле мора да буде под зеленилом, а 

остали део парцеле може бити поплочан. 
Овим планом се преузима као стечена обавеза Урбанис-

тички пројкат за препарцелацију и изградњу за локацију ул. 
Кружни пут бр. 100 (бр. 350.11-1202/06 од 26. октобра 2007. 
године) којим је утврђен проценат зелених површина 35 %.

9. Ограђивање
Ограда према улици мора да буде транспарентна, макси-

малне висине 1,40 m. Зидани део може да има висину 0,9 m.
Материјализацију играде ускладити са архитектуром 

објекта.
Ограђивање је обавезно за зону А и В.

10. Паркирање
Паркирање решавати на парцели, на отвореном паркин-

гу или у гаражи зграде, по нормативу:
– за становање 1 ПМ за једану стамбену јединицу
– трговина 1 ПМ на 50 m² нето продајног простора; 
– администрација 1 ПМ на 60 m² нето етажне површине;
– угоститељство 1 ПМ на два стола и четири столице.
Овим планом се преузима као стечена обавеза Урбанис-

тички пројкат за препарцелацију и изградњу за локацију ул. 
Кружни пут бр. 100 (бр. 350.11-1202/06 од 26. октобра 2007. 
године) којим је утврђен број паркинг места 20, односно 1 
ПМ за једану стамбену јединицу, на припадајућој парцели.
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11. Евакуација отпада
Судови за смеће морају бити смештени у оквиру парцеле 

у бетонском боксу или ниши ограђеној лаким армирано-бе-
тонским зидовима, живом оградом и слично. Број судова за 
смеће дефинисати према посебним условима ЈКП „Градска 
чистоћа”.

12. Прикључење на инфраструктурну мрежу
Објекти су прикључени на инфраструктурну мрежу уз 

услове и сагласност надлежних комуналних предузећа, а у 
складу са графичким прилогом број 8. „Скупни приказ ко-
муналне инфраструктуре (Синхрон план)” у Р1:1.000.

13. Инжењерско-геолошки услови 
Катастарске парцеле које се налзе у блоковима 22, 21, 

29 (зона В), 30, 33, 34, 35 и 83 (зона А) и 8 (зона Б), налазе 
се на умиреним клизиштима. Изградња објеката на овим 
теренима захтева посебне услове при фундирању објека-
та, препоручује се фундирање на шиповима са наглавном 
плочом, израда дренажног система, градња објекта у панел 
систему АБ зидна платна, а делови укопани у тло морају 
бити димензионисани попут потпорних конструкција, на 
хоризонаталне активне силе земљаног притиска, односно 
на клизне притиске у случају постојања клизне површи 
или евентуално предиспониране (потенцијалне) клизне по-
врши. Геостатичка провера се врши за стање стабилности 
пре градње, у току градње, као и по изградњи објекта. Из-
градњом објекта треба да се повећа не само локална него и 
генерална стабилност условно стабилне падине. Системска 
градња има важну улогу у обезбеђењу стабилности тере-
на и објеката. Динамика градње треба да буде од хипсоме-
тријских нижих ка вишим деловима, тако да сваки објекат 
изграђен преузима и део функције потпорне конструкције у 
зони непосредног утицаја. 

За сваки новопланирани објекта у даљој фази пројек-
товања урадити детаљна геолошка истраживања која ће у 
себи сдржати и елементе санације за наведене блокове а све 
у складу са Законом о геолошким истраживањима („Служ-
бени гласник РС”, број 44/95). 

В.4. Зона Д, Д1 – Комерцијалне делатности

1. Намена објекта
Намена у оквиру зоне комерцијално услужних делат-

ности може бити:
– услужно занатство;
– трговина на мало и велико;
– хипермаркети;
– велетржнице;
– пословање било које посебне врсте;
– туристички садржаји за потребе транзита;
– сервиси.
Основно ограничење у овој зони је не угрожавање жи-

вотне средине и компатибилност са суседним наменама 
(становање).

2. Услови за образовање грађевинске парцеле
2.1. Положај парцеле
Парцела је утврђена регулационом линијом у односу на 

јавне површине и разделним границама парцеле према су-
седним парцелама. 

Парцела мора имати непосредан колски приступ на 
јавну саобраћајну површину.

2.2 Величина парцеле
Дозвољава се формирање нових грађевинских парцела 

уз поштовање датих минималних вредности параметара 
(величина парцеле и ширина фронта). Грађевинске парцеле 
могу бити веће од минималних параметара без ограничења 
величине.

Минимална величина парцеле је 400 m².
Минимална ширина фронта је 20 m².

3. Положај објекта
Положај објекта одређен је грађевинском линијом пре-

ма јавној површини и према границама суседних парцела.
Грађевинска линија је линија до које је дозвољено 

грађење.
Грађевинска линија према јавној површини дефинисана 

је на графичком прилогу број 3. „Регулационо-нивелациони 
план са урбанистичким решењем саобраћајних површина и 
аналитичко геодетским елементима.” у Р 1:1.000. 

Објекат по свом положају на парцели је слобод-
ностојећи. 

Минимално удаљење објекта од граница парцеле је ми-
нимум 5,0 m.

4. Индекс заузетости парцеле
Заузетост парцеле објектом утврђује се индексом заузе-

тости парцеле „Из”.
„Из” – индекс заузетости парцеле исказан као % јесте 

колиичник површине хоризонталне пројекције надземног 
габарита објекта на парцели и површине парцеле.

Максимална вредност индекса заузетости је: зона Д = 
50%.

зона Д1= 60%

5. Индекс изграђености парцеле
Множењем површине грађевинске парцеле са „Ии” – 

индексом изграђености дефинише се максимална бруто 
изграђена површина подземног и надземног корисног (по-
словног) простора у свим зградама на предметној парцели. 

Бруто развијена грађевинска површина – БРГП је збир 
површина и редукованих површина свих корисних етажа 
на парцели. У прорачуну поткровље се рачуна као 60% по-
вршине, док се остале надземне етаже не редукују. Подзем-
не корисне етаже се редукују као и поткровље. Подземне 
гараже и подземне подстанице грејања, котларнице, тра-
фостанице итд, не рачунају се у површине корисних етажа. 
Бруто развијена површина етаже је површина унутар спољ-
не контуре зидова, односно збир површина свих просто-
рија и површина под конструктивним деловима зграде (зи-
дови, стубови, степеништа и сл).

Максимални индекс изграђености парцеле је: зона Д = 0,7.
зона Д1= 3,5

6. Спратност и висина објекта
Максимална висина објекта је: зона Д = 12 m.
зона Д1= П+6+Пк

7. Архитектонска обрада објекта
За обраду фасада примењени су савремени грађевински 

материјали. 
Кровни покривач је усклађен са архитектуром објекта и 

примењеним материјалима на фасади.

8. Партерно уређење парцеле
Минимално 30% парцеле мора да буде под зеленилом, а 

остали део парцеле може бити поплочан. 
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9. Ограђивање
Ограђивање комплекса није обавезно, али је дозвољено.
Ограда према улици мора да буде транспарентна, макси-

малне висине 1,40 m. Зидани део може да има висину 0,9 m.
Материјализацију играде ускладити са архитектуром 

објекта.
Границе парцела могуће је обележити применом адек-

ватног урбаног мобилијара (жардињере, клупе), живом 
оградом, максималне висине 0,9 m.

10. Паркирање
Паркирање решавати на парцели, на отвореном паркин-

гу или у гаражи зграде, по нормативу:
– трговина 1 ПМ на 50 m² нето продајног простора; 
– администрација 1 ПМ на 60 m² нето етажне површине;
– угоститељство 1 ПМ на два стола и четири столице;

11. Евакуација отпада
Судови за смеће морају бити смештени у оквиру парцеле 

у бетонском боксу или ниши ограђеној лаким армирано-бе-
тонским зидовима, живом оградом и слично. Број судова за 
смеће дефинисати према посебним условима ЈКП „Градска 
чистоћа”.

12. Прикључење на инфраструктурну мрежу
Објекти су прикључени на инфраструктурну мрежу уз 

услове и сагласност надлежних комуналних предузећа, а у 
складу са графичким прилогом број 8. „Скупни приказ ко-
муналне инфраструктуре (Синхрон план)” у Р1:1.000.

13. Инжењерско-геолошки услови 
Планирани блок бр.1 и 48 са инжењерскогеолошког ас-

пекта припада рејону А, блок бр. 89,90,95, и 98 припадају 
реону Б у складу са графичким прилогом број 9. „Инжењер-
скогеолошка категоризација терена” у Р 1 : 1.000. У току 
проејктовања придржавати се препорука датих у поглављу 
Б.8. Инжењерско-геолошки услови. За сваки новопланира-
ни објекта у даљој фази пројектовања урадити детаљна ге-
олошка истраживања а све у складу са Законом о геолош-
ким истраживањима („Службени гласник РС”, број 44/95). 

В.5. Зона Ђ – Привредне делатности

1. Намена објекта
У оквиру зоне привредне делатности могу се гради-

ти мале и средње фирме које могу бити лоциране унутар 
стамбеног ткива као и на рубним деловима стамбеног на-
сеља тако да њихова функција не изазива непријатност су-
седству, из категорије привредних предузећа А и Б у складу 
са Генералним планом Београда 2021.

2. Услови за образовање грађевинске парцеле
2.1. Положај парцеле
Парцела је утврђена регулационом линијом у односу на 

јавне површине и разделним границама парцеле према су-
седним парцелама. 

Парцела мора имати непосредан колски приступ на 
јавну саобраћајну површину.

2.2 Величина парцеле
Дозвољава се формирање нових грађевинских парцела 

уз поштовање датих минималних вредности параметара 
(величина парцеле и ширина фронта). Грађевинске парцеле 
могу бити веће од минималних параметара без ограничења 
величине.

Минимална величина парцеле је 500 m².
Минимална ширина фронта је 25 m².

3. Положај објекта
Положај објекта одређен је грађевинском линијом пре-

ма јавној површини и према границама суседних парцела.
Грађевинска линија је линија до које је дозвољено 

грађење.
Грађевинска линија према јавној површини дефинисана 

је на графичком прилогу број 3. „Регулационо-нивелациони 
план са урбанистичким решењем саобраћајних површина и 
аналитичко геодетским елементима.” у Р 1:1.000. 

Објекат по свом положају на парцели је слобод-
ностојећи. 

Растојање грађевинске линије од бочне и задње границе 
парцеле је 1/2 висине објекта (кота венца).

4. Индекс заузетости парцеле
Заузетост парцеле објектом утврђује се индексом заузе-

тости парцеле „Из”.
„Из” – индекс заузетости парцеле исказан као % јесте 

колиичник површине хоризонталне пројекције надземног 
габарита објекта на парцели и површине парцеле.

Максимална вредност индекса заузетости је 50%.

5. Индекс изграђености парцеле
Множењем површине грађевинске парцеле са „Ии” – 

индексом изграђености дефинише се максимална бруто 
изграђена површина подземног и надземног корисног (по-
словног) простора у свим зградама на предметној парцели. 

Бруто развијена грађевинска површина – БРГП је збир 
површина и редукованих површина свих корисних етажа 
на парцели. У прорачуну поткровље се рачуна као 60% по-
вршине, док се остале надземне етаже не редукују. Подзем-
не корисне етаже се редукују као и поткровље. Подземне 
гараже и подземне подстанице грејања, котларнице, тра-
фостанице итд., не рачунају се у површине корисних етажа. 
Бруто развијена површина етаже је површина унутар спољ-
не контуре зидова, односно збир површина свих просто-
рија и површина под конструктивним деловима зграде (зи-
дови, стубови, степеништа и сл).

Максимални индекс изграђености парцеле је 0,5.

6. Спратност и висина објекта
Максимална висина објекта је 12,0 m.

7. Архитектонска обрада објекта
За обраду фасада примењени су савремени грађевински 

материјали. 
Кровни покривач је усклађен са архитектуром објекта и 

примењеним материјалима на фасади.

8. Партерно уређење парцеле
Минимално 30% парцеле мора да буде под зеленилом, а 

остали део парцеле може бити поплочан. 

9. Ограђивање
Ограђивање комплекса је обавезно.
Ограда према улици мора да буде транспарентна, макси-

малне висине 1,40 m. Зидани део може да има висину 0,9 m.
Материјализацију играде ускладити са архитектуром 

објекта.

10. Паркирање
Паркирање решавати на парцели, на отвореном паркин-

гу или у гаражи зграде, по нормативу:
– трговина 1 ПМ на 50 m² нето продајног простора; 
– администрација 1 ПМ на 60 m² нето етажне површине;
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11. Евакуација отпада
Судови за смеће морају бити смештени у оквиру парцеле 

у бетонском боксу или ниши ограђеној лаким армирано-бе-
тонским зидовима, живом оградом и слично. Број судова за 
смеће дефинисати према посебним условима ЈКП „Градска 
чистоћа”.

12. Прикључење на инфраструктурну мрежу
Објекти су прикључени на инфраструктурну мрежу уз 

услове и сагласност надлежних комуналних предузећа, а у 
складу са графичким прилогом број 8. „Скупни приказ ко-
муналне инфраструктуре (Синхрон план)” у Р1:1.000.

13. Инжењерско-геолошки услови 
Планирани блок са инжењерскогеолошког аспекта при-

пада рејону A који је повољних инжењерскогеолошких 
карактеристика за изградњу уз поштовање одређених пре-
порука а све у складу са графичким прилогом број 9. „Ин-
жењерско-геолошка категоризација терена” у Р 1 : 1.000. У 
току проејктовања придржавати се препорука датих у пог-
лављу Б.8. Инжењерско-геолошки услови. За сваки ново-
планирани објекта у даљој фази пројектовања урадити де-
таљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о 
геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 
44/95). 

Г. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Г.1. Стечене урбанистичке обавезе
Овим планом детаљне регулације ставља се ван снаге у 

делу обухваћеним овим планом:
– ДУП Градског расадника („Службени лист града Бео-

града”, број 4/79), односно површине намењене за заштитно 
зеленило градских саобраћајница, заштитни појас расадни-
ка, рекреативни центар, производњу у затвореном, произ-
водњу на отвореном, пренамењују се у стамбену зону.

– Регулациони план насеља Миријево („Службени лист 
града Београда”, број 20/02): а/ коригује се граница у делу 
према водоводном резервоару „Стојчино брдо” тако да гра-
ница иде по катастарским парцелама, и ободном улицама 
Зелено брдо, Игманска, Миријевска улица (које су само пре-
узете због инфраструктуре); б/ коригује се граница у делу 
угао Булевара краља Александра и ул. Нова Б22 (приступ-
на саобраћајница према водоводном резервоару „Стојчино 
брдо”) тако што се део површина које су намењене за бло-
кове ниске стамбене изградње пренамењује за јавну намену 
– мерно регулациону станицу (парцела Ј9).

– Регулациони план саобраћајнице Булевар револуције 
(„Службени лист града Београда”, број 15/96), преузимају 
се решења дата овим планом и делимично се мењају. Пла-
ном детаљне регулације насеља Мали Мокри Луг коригује 
се решење канализације дато Регулационим планом Булева-
ра Револуције од Устаничке до СМТ-а у смислу постављања 
кишне и фекалне канализације обострано у свакој коловоз-
ној траци, с обзиром на ширину планиране саобраћајнице.

– Регулациони план Булевара револуције између ули-
ца Булевар револуције, Првомајске, Живка Давидовића, 
Кружни пут и Устаничке (блокови Е10 и Е11) („Службени 
лист града Београда”, број 7/99), 

– План детаљне регулације дела централне зоне, прос-
торне целине уз Булевар краља Александра, Живка Дави-
довића, Кружнок пута, Приступних саобраћајница Нова 1 
(Улица кнеза Мутимира) и Нове 2 и Устаничке – подручје 
блокова Е10 Е11 (део) („Службени лист града Београда”, 
број 12/04), преузима се Улица Кружни пут.

– ДУП Три МЗ на потезу дуж ауто-пута, Грчића Милен-
ка, Војислава Илића и Устаничке улице („Службени лист 
града Београда”, број 15/65), преузима се Улица Михајла То-
доровића, део зелене површине пренамењује се у комплекс 
МРС (мерно регулационе станице,

– ДУП дела савременог пута Београд – Ниш од Пре-
шернове до „Ласте” („Службени лист града Београда”, број 
18/77), планира се саобраћајница у делу заштитног појаса 
ауто-пута (Нова А1).

– Новопланирана саобраћајница нова А1, је дефинисана 
на основу сагледавања концепта целог насеља и има у делу 
прикључења на планирани кружни ток другачије ситуацио-
но решење у односу на решење ове саобраћајнице, дефини-
сане само у зачетку, кроз исвојени План детаљне регулације 
за саобраћајни потез од Борске до петље Ласта („Службе-
ни лист града Београда”, број 40/07). Планирано је прикљу-
чење канализационе мреже за насеље Мали Мокри Луг на 
постојећу канализацијуи зато се граница предметног плана 
проширује у том делу. Канализациони прикључак се плани-
ра у већ планираној саобраћајници петље „Ласта”.

– Траса планираног цевовода ø600 mm IV висинске зоне 
у Партизанској улици дефинисаног ДУП – ом за изградњу 
примарног довода воде IV висинске зоне за насеље Мирије-
во („Службени лист града Београда”, број 5/89) се коригује у 
граници Плана детаљне регулације за насеље Мали Мокри 
Луг у смислу прилагођавања планираној регулацији Парти-
занске улице и проналажења коридора за пролаз цевовода. 
Положај предметног цевовода је у коловозу Партизанске 
улице, а према синхрон плану.

– План детаљне регулације за саобраћајни потез од ули-
це Борске до петље „Ласта” („Службени лист града Београ-
да”, број 40/07), мења се у делу петље „Ласта”.

Г.2. Спровођење
Овај план детаљне регулације представља правни и 

плански основ за издавање локацијске дозволе за изградњу, 
замену, доградњу и реконструкцију објеката, уређење повр-
шина јавне намене, пројекта парцелације и препарцелације 
у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09).

У првој фази реализације саобраћајница могуће је по-
стављање планиране инфраструктурне мреже у постојећој 
регулацији улица, уколико је то могуће, а у другој фази из-
вршити проширење улице и изградњу саобраћајница у пу-
ном профилу.

Могућа је фазна изградња инфраструктуре, односно од-
ступање од синхрон плана у реализацији.

а) Обавезна верификацуја урбанистичко-архитектон-
ског решења на Комисији за планове Скупштине града 
Београда за зону Б1. Зона Б1 је планирана као јединствена 
грађевинска парцела са могућношћу фазне реализације. 

б) Техничку документацију радити у складу са новим 
планираним саобраћајним решењем имајући у виду и низ-
водне услове.

в) Извештај о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину је урађен у складу са одредбама Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС” број 135/04). Непосредан повод за израду Из-
вештаја о стратешкој процени утицаја је израда Непосре-
дан повод за израду предметног извештаја о стратешкој 
процени утицаја је Решење о приступању стратешкој про-
цени утицаја на животну средину Плана детаљне регула-
ције за насеље Мали Мокри Луг (бр. ИХ-01-350.5-1570/05 од 
31. маја 2006. године).
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План детаљне регулације представља оквир за одобра-
вање будућих развојних пројеката одређених прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину, па је 
дефинисана обавеза израде Стратешке процене утицаја на 
животну средину.

План детаљне регулације представља план најнижег 
хијерархијског нивоа па ни не постоји законска могућност 
за израду стратешких процена утицаја на животну средину 
на нижем нивоу.

Извод из Плана детаљне регулације, у складу са Законом 
о планирању и изградњи, представљаће основ за израду 
техничке документације.

Процена утицаја на животну средину. У складу са За-
коном о процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС”, број 135/04) и одредбама Уредбе о утврђивању 
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Ли-
сте пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, број 84/05) ин-
веститори су дужни да се обрате, пре подношења захтева 
за издавање одобрења за изградњу објеката са Листе II, на-
длежном Секретаријату за послове заштите животне среди-
не града Београда. Надлежни орган ће одлучити о потреби 
израде студије о Процени утицаја на животну средину, од-
носно донети Решење о потреби изради или ослобађању од 
израде студије. Студија процене утицаја израђује се на ни-
воу генералног, односно идејног пројекта и саставни је део 
захтева за издавање одобрења за изградњу.

Поступак процене утицаја треба спровести по фазама у 
поступку процене утицаја како је то прописано поменутим 
законом. Начелни садржај студије о Процени утицаја на 
животну средину прописан је чланом 17. поменутог закона, 
а егзактан садржај и обим студије се одређује путем захтева 
за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја.

У оквиру територије обухваћене планом, предвиђени су 
следећи садржаји за које је потребно обратити се надлеж-
ном органу: 

– трговачки, пословни и продајни центри, малопродајни 
објекти укупне корисне површине преко 1.000 m²,

– објекти за јавно водоснабдевање (годишњи капацитет 
је мањи од 10 мил. m3, што је адекватно са ~300 l/s,

– сервисни и складишни објекти (површина на којој се 
налази је мања од 0,5 ha),

– гробља и крематоријуми за насеља већа од 20.000 ста-
новника,

– сви пројекти наведени у Листи I и Листи II који се ре-
ализују у заштићеним природном добру и заштићеној око-
лини непокретног културног добра,као и другим подручји-
ма посебне намене,

– свака промена или проширење капацитета пројеката 
из Листе I или пројеката наведених од 1. до 15. у Листи I I, 
када је такав пројекат већ одобрен, реализован или је реа-
лизација у току, а промена или проширење капацитета или 
повећање површине на којој се простире може имати зна-
чајан утицај на животну средину,

– или други пројекти са Листе I и Листе II, као и оста-
ли непоменути објекти који по мишљењу надлежног органа 
могу имати значајан утицај на животну средину.

Процена утицаја затеченог стања. Уколико се у поступку 
детаљније планске разраде установи да неки привредни 
или други изведени објекат, за који се по одредбама закона 
врши процена утицаја, а који до дана ступања на снагу За-
кона о процени утицаја на животну средину није прибавио 
одобрење за изградњу или употребну дозволу, власник/за-
купац је дужан да поднесе захтев за добијање сагласности 
на студију о процени утицаја затеченог стања на животну 
средину, односно захтев за одређивање потребе израде сту-
дије затеченог стања.

Надлежни орган ће одлучити о потреби израде студије 
затеченог стања и о давању сагласности или одбијању за-
хтева за давање сагласности на студију затеченог стања по 
поступку прописаном наведеним законом. Студија затече-
ног стања се израђује на основу пројекта изведеног објекта 
и мерења и испитивања чинилаца животне средине, и има 
садржај прописан Законом за студију о процени утицаја.

Саставни део овог плана детаљне регулације су и:

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

Књига 1
1. Постојећа намена површина (а,б) Р 1:1.000
2. Планирана намена површина (а,б) Р 1:1.000 
3. Регулационо-нивелациони план 

са урбанистичким решењем саобраћајних 
површина и аналитичко-геодетским 
елементима (а,б) Р 1:1.000

3.1. Геометријски попречни профили 
саобраћајница Р 1:100

3.2. Геометријски попречни профили 
саобраћајница Р 1:100

3.3. Геометријски попречни профили 
саобраћајница Р 1:100

3.4. Подужни профили саобраћајница Р 1:100/1.000
3.5. Подужни профили саобраћајница Р 1:100/1.000
3.6. Подужни профили саобраћајница Р 1:100/1.000
3.7. Подужни профили саобраћајница Р 1:100/1.000
3.8. Подужни профили саобраћајница Р 1:100/1.000
3.9. Подужни профили саобраћајница Р 1:100/1.000
4. План парцелације јавних површина 

са смерницама за спровођење (а,б) Р 1:1.000
Књига 2
5. План водоводне и канализационе 

мреже и објеката (а,б) Р 1:1.000
6. План електроенергетске, ТК и КДС 

мреже објеката (а,б) Р 1:1.000
7. План топловодне и гасне мреже 

и објеката (а,б) Р 1:1.000
8. Скупни приказ комуналне 

инфраструктуре (синхрон план) (а,б) Р 1:1.000
8.1. Попречни профили – синхрон план Р 1:100
8.2. Попречни профили – синхрон план Р 1:100
9. Инжењерскогеолошка категоризација 

терена (а,б) Р 1:1.000

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Књига 1
1. Одлука о припремању и изради плана и програм за 

израду плана за насеље Мали Мокри Луг – општина Звез-
дара

2. Извештај о стратешкој процени утицаја плана на жи-
вотну средину

3. Извештај о учешћу заинтересованих лица у јавном 
увиду у извештај о стратешкој процени утицаја плана на 
животну средину

4. Извештај о извршеној стручној контроли
5. Извештај о јавном увиду
6. Образложење секретаријата за урбанизам и грађевин-

ске послове
7. Извод из ГП-а Београда 2021. Р 1:20.000
8. Услови ЈКП
9. Копија катастарског радног оригинала Р 1: 1.000
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Књига 2 
10. Топографски план Р 1:1.000
11. Извод из катастра подземних водова 

и подземних инсталација Р 1:1.000
12. Извод из инжењерскогеолошког елабората
13. Карта типова биотопа  Р 1:10.000
Овај план детаљне регулације ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-593/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, а на основу члана 35. став 7. и члана 215. 
став 6. Закона о пла ни ра њу и из градњи („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и члана 31. Ста ту та гра да 
Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 39/08 и 6/10) 
до не ла је

ПЛА Н ДЕ ТА Љ НЕ РЕ ГУ ЛА  ЦИ ЈЕ
БУ ЛЕ ВА РА КРА ЉА АЛЕК САН ДРА (У ЗО НИ СЦ 
„ОЛИМП”) ЗА ПОД РУЧ ЈЕ БЛО КО ВА: Д7А, Д7Б, Д7Ц, 

Д8А, Д9А, Д9Б, Д10А, Д11А И Д12А

1. ОП ШТИ ДЕО

1.1. Прав ни основ
Прав ни основ за из ра ду пред мет ног Пла на де таљ не ре-

гу ла ци је чи ни:
– За кон о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник 

РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11)
– Од лу ка о при пре ма њу Де таљ ног ур ба ни стич ког планa 

под руч ја Бу ле ва ра ре во лу ци је, Скуп шти не гра да Бе о гра да 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 6/93). На кон усва ја-
ња Про стор но-про грам ског ре ше ња (КИО – 6.11.1996.) за-
кљу че но је да се Де таљ ни ур ба ни стич ки план под руч ја Бу-
ле ва ра ре во лу ци је да ље раз ра ђу је по сег мен ти ма.

– Пра вил ник о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де 
план ских до ку ме на та, („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 31/10, 
69/10 и 16/11).

1.2. По вод и циљ из ра де пла на
Пред мет ни план де таљ не ре гу ла ци је пред ста вља ета пу у 

пла ни ра њу зо не Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра по вр ши не око 
300 ha град ског под руч ја.

По вод за да љу раз ра ду ши рег по те за дуж Бу ле ва ра кра-
ља Алек сан дра ле жи у по тре би уна пре ђе ња ква ли тет ног 
град ског про сто ра чи ји по тен ци ја ли у до број ме ри ни су ис-
ко ри шће ни, мо гућ но сти ма ефи ка сни јег ко ри шће ња гра ђе-
вин ског зе мљи шта, по бољ ша њу ква ли те та ста но ва ња, као и 
уна пре ђе ња са о бра ћај не и ур ба не ма три це.

Циљ из ра де пла на је уна пре ђе ње ква ли те та гра ђе вин-
ског фон да и по бољ ша ње ква ли те та ста но ва ња уз исто вре-
ме но уна пре ђе ње ур ба не струк ту ре и до сти за ње ефи ка сни-
јег ко ри шће ња про сто ра.

1.3. Гра ни ца под руч ја пла на
Пред мет ним пла ном об у хва ће ни су сле де ћи бло ко ви 

пре ма Про стор но-про грам ском ре ше њу Бу ле ва ра ре во лу-
ци је: Д7а, Д7б, Д7ц, Д8а, Д9а, Д9б, Д10а, Д11а и Д12а.

Гра ни ца пла на је од ре ђе на ули ца ма: Вје ко сла ва Ко ва-
ча, де лом Де ска ше ве ули це (од рас кр сни це са Ули цом Вје-
ко сла ва Ко ва ча по сто је ћом ре гу ла ци јом Де ска ше ве ули це), 
Ариљ ском ули цом (не пар на стра на), до пла ни ра не ре гу ла-
ци је са о бра ћај ни це Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра, об у хва-
та ју ћи рас кр сни цу Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра и ул. Ми-
те Ру жи ћа), Ули цом Ми те Ру жи ћа (пар на стра на), Ули цом 
Ми ла на Ра ки ћа, не пар на стра на, про ду жет ком ули це Го-
спо да ра Ву чи ћа (Арад ска) (де тер ми ни са не Пла ном де таљ не 
ре гу ла ци је Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра за бло ко ве из ме ђу 
Ули ца Вје ко сла ва Ко ва ча, Ми ла на Ра ки ћа, Ца ра Јо ва на Цр-
ног, Хек то ро ви ће ве и Ба ту то ве – „Слу жбе ни лист гра да Бе-
о гра да”, број 28/02). Об у хва ће на по вр ши на из но си 20,88 ha.

Ше ма по ме ну тих бло ко ва на ла зи се у до ку мен та ци о ном 
де лу пла на, „ИЗ ВОД ИЗ ППР-а Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра”.

Ка та стар ске пар це ле ко је су об у хва ће не овим пла ном 
при па да ју КО Зве зда ра. То су сле де ће пар це ле:

4726, 4727,4764, 4677, део 4564/3, 4694, 4695, 4673, 4722, 
4693/1, 4678, 4680, 4679, 4565/4, 4559, део 4556/8, 4692/3, 
4725, 4806, део 4801, 4564/4, 4556/10, 4556/1, 4804, 4762, 
4763, 4770, 4765/1, 4765/2, 4765/3, 4767/3,4767/4, 4767/5, 
4805, 4778/2, 4693/5, 4693/6, 4802, 4562/4, 4709, 4715, 4769, 
4714, 4703, 4741/2, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4748, 4741/1, 
4740, 4768/2, 4768/3, 4768/4, 4768/5, 4704/1, 4768/11, 4702, 
4704/4, 4704/5, 4735, 4562/1, 4566/4, 4564/2, 4565/3, 4565/2, 
4565/1, 4564/1, 4772, 4771, 4768/10, 4706, 4707, 4708, 4705, 
5307, 4716, 4721, 4720, 4732, 4753, 4754, 4756, 4757, 4758, 
4733, 4734, 4766, 4556/2, 4556/3, 4767/1, 4693/8, 4693/9, 4686, 
4685, 4692/2, 4803, 4687, 4688, 4692/1, 4689, 4666/2, 4672, 
4671, 4665/2, 4558, 4561, 4768/7, 4768/8, 4779/3, 4812/1.

У слу ча ју не сла га ња овог спи ска пар це ла са гра ни ца ма 
де фи ни са ним гра фич ким при ло зи ма, ва жи гра ни ца утвр ђе-
на гра фич ким при ло гом бр. 04 „СМЕР НИ ЦЕ ЗА СПРО ВО-
ЂЕ ЊЕ са еле мен ти ма ПАР ЦЕ ЛА ЦИ ЈЕ”.

1.4. Под ло ге за из ра ду пла на
Пред мет ни план је ра ђен на сле де ћим под ло га ма: 
– То по граф ски план, 1:1.000, у ди ги тал ном об ли ку, Ре пу-

блич ки ге о дет ски за вод, Бе о град;
– Ка та стар, 1:1.000, у ди ги тал ном об ли ку, Ре пу блич ки 

ге о дет ски за вод, Ка та стар за не по крет но сти, Бе о град;
– Ге о дет ски план во до ва, 1:500, у ди ги тал ном об ли ку, Ре-

пу блич ки ге о дет ски за вод, Ка та стар за не по крет но сти, Бе-
о град.

2. ПО СТО ЈЕ ЋИ НА ЧИН КО РИ ШЋЕ ЊА ЗЕ МЉИ ШТА

2.1. По сто је ћа на ме на по вр ши на
Основ на на ме на по вр ши на пред мет ног пла на је ста но-

ва ње раз ли чи тих ти по ва: ин ди ви ду ал но ста но ва ње ни ске 
спрат но сти, ви ше по ро дич но ста но ва ње у окви ру отво ре них 
бло ко ва и ста но ва ње у ме шо ви тим град ским бло ко ви ма, 
где је за сту пље на ком би на ци ја отво ре ног бло ка ви ше по ро-
дич ног ста но ва ња и ин ди ви ду ал ног ста но ва ња. Ви ше по ро-
дич но ста но ва ње у отво ре ним бло ко ви ма пред ста вља ре ла-
тив но за о кру же ну ур ба ну струк ту ру из гра ђе ну пе де се тих 
го ди на.

У функ ци о нал ном сми слу, стам бе но под руч је је ре ла-
тив но ло ше оп слу же но пра те ћим са др жа ји ма тр го ви не и 
услу га, што се ком пен зу је бли зи ном Цвет ко ве пи ја це и пра-
те ћих са др жа ја. По ред стам бе ног тки ва, на те ри то ри ји пла-
на се на ла зи ви ше јав них по вр ши на и на ме на: ко му нал ни 
пункт во до во да, спорт ско-ре кре а тив ни цен тар „Зве зда ра” и 
два објек та деч је за шти те – деч ји вр тић „Ла не” и деч ји вр-
тић „Пла ви чу пе рак”).
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Ур ба на струк ту ра и гра ђе вин ски фонд су ве о ма не у јед-
на че ни и као та кви рас по ре ђе ни на це лој те ри то ри ји пла-
на. Еви дент но по бољ ша ње гра ђе вин ског фон да ни је би ло 
пра ће но уна пре ђе њем ур ба не струк ту ре и ма три це, већ је 
че сто за др жан обра зац ор га ни за ци је пар це ла као код ти па 
„пар та је”. Ин декс за у зе то сти пар це ла код ин ди ви ду ал ног 
ста но ва ња је ве ли ки (Та бе ла 1. – Ур ба ни стич ки па ра ме три 
и би лан си по сто је ћег ста ња). Град ски бло ко ви ни су у пот пу-
но сти де фи ни са ни и не са чи ња ва ју пра вил ну ор то го нал ну 
ур ба ну ма три цу.

Ре гу ла ци ја са о бра ћај них то ко ва на те ри то ри ји пред мет-
ног пла на ни је за до во ља ва ју ћа и по треб не су ин тер вен ци је 
ве ћег оби ма ко је се од но се на про ши ре ње про фи ла, као и 
по ве зи ва ње пра ва ца ве ћи не ули ца се кун дар не улич не мре-
же. Про ши ре ње про фи ла и ре де фи ни са ње тра се је по треб но 
у ул. Ми ла на Ра ки ћа и ул. Ми те Ру жи ћа, као и по ве зи ва ње 
прав ца ул. Про те Ђу ри ћа са ул. Де ска ше вом. Ре гу ла ци о-
на ши ри на ули ца је ма ла што до не кле убла жа ва при су ство 
пред ба шти на ве ћи ни пар це ла ин ди ви ду ал ног ста но ва ња.

2.2. Са о бра ћај не по вр ши не
Про стор по сма тра ног пла на огра ни чен је сле де ћим ули-

ца ма: Ми ла на Ра ки ћа, Вје ко сла ва Ко ва ча, Ариљ ском, Ми-
те Ру жи ћа и про ду жет ком Ули це Го спо да ра Ву чи ћа (Ули ца 
Арад ска).

У по сто је ћој улич ној мре жи гра да, Ули ца Ми те Ру жи-
ћа и Ули ца Ми ла на Ра ки ћа има ју функ ци о нал ни ранг ули-
ца дру гог ре да, док оста ле ули це ко је се тре ти ра ју пла ном 
пред ста вља ју део се кун дар не улич не мре же гра да и слу же 
за при ступ кон крет ним са др жа ји ма у ње го вом об у хва ту.

Ули це Ми те Ру жи ћа, Го спо да ра Ву чи ћа и Ми ла на Ра ки-
ћа ујед но омо гу ћа ва ју и ко му ни ка ци ју са др жа ја уну тар об-
у хва та пла на са са др жа ји ма у ши рем про сто ру и ин тер но 
по ве зу ју об у хват са основ ним са др жа ји ма у окру же њу, при-
ма ју ћи зна ча јан део мо тор ног и пе шач ког са о бра ћа ја.

У по сто је ћој улич ној мре жи Бе о гра да ули це Ми ла на Ра-
ки ћа и Ми те Ру жи ћа пред ста вља ју са о бра ћај ни це од из у-
зет ног зна ча ја јер су јед на од две по сто је ће са о бра ћај не ве зе 
ко је по ве зу ју град ско на се ље Ми ри је во са цен тром гра да и 
ши рим окру же њем уоп ште.

Ули ца Ми те Ру жи ћа, по ред из у зет ног зна ча ја за во ђе-
ње циљ ног и тран зит ног друм ског са о бра ћа ја, има зна чај ну 
уло гу и у во ђе њу си сте ма јав ног град ског пре во за пут ни ка 
– ЈГПП.

У по сто је ћем ста њу, на свим на ве де ним ули ца ма вр-
ши се пар ки ра ње во зи ла у улич ном про фи лу, на улич ним 
фрон то ви ма, и то по ла на тро то а ру по ла на ко ло во зу, чи-
ме се де гра ди ра ју све по вр ши не улич ног про фи ла. Та квом 
екс пло а та ци јом улич ног про фи ла сви уче сни ци у са о бра ћа-
ју ме ђу соб но угро жа ва ју јед ни дру ге. Пар ки ра на во зи ла на 
ко ло во зу и тро то а ру узур пи ра ју исто вре ме но и пе шач ке и 
ко ло во зне по вр ши не, чи ме се пе ша ци до во де у си ту а ци ју да 
сво је пу та ње кре та ња не мо гу да оства ре на тро то а ру. На тај 
на чин пе ша ци су при ну ђе ни да си ла зе на ко ло воз чи ме оме-
та ју ди на мич ки са о бра ћај, сма њу ју бр зи ну са о бра ћај ног то-
ка а и ди рект но угро жа ва ју соп стве ну без бед ност.

Ви со ку де фи ци тар ност у бро ју ме ста за пар ки ра ње у по-
сто је ћем ста њу углав ном су ство ри ли по сто је ћи из гра ђе ни 
стам бе ни објек ти, а по себ но но во на до гра ђе ни и но во и згра-
ђе ни објек ти, чи је се по тре бе за пар ки ра њем ни су ре ша ва ле 
при ли ком њи хо ве из град ње.

У об у хва ту пла на по сто ји из гра ђен про стор за пар ки ра-
ње, и то у ули ци Вје ко сла ва Ко ва ча, ис пред стам бе ног објек-
та у бро ју 3 и уз Спорт ско-ре кре а тив ни цен тар „Зве зда ра”.

Пред мет ни про стор је до бро оп слу жен ли ни ја ма ЈГПП-а, 
и то ауто бу ским ли ни ја ма у ули ца ма Ми те Ру жи ћа, Вје ко-
сла ва Ко ва ча и Де ска ше вој, као и ауто бу ским и трам вај ским 
ли ни ја ма у Бу ле ва ру кра ља Алек сан дра са гра ви та ци о ним 
ути ца јем у по вољ ним и при год ним пе шач ким дис тан ца ма. 
Де ло ви пред мет ног про сто ра уз Ули цу Ми ла на Ра ки ћа су не-
а де кват но оп слу же ни јер зах те ва ју ду жа пе шач ка кре та ња.
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3. КОН ЦЕП ЦИ ЈА ПЛА НА
Де фи ни са ни ци ље ви из ра де овог пла на ко ји се од но се на 

уна пре ђе ње ур ба не и са о бра ћај не ма три це, ефи ка сно ко ри-
шће ње ре сур са град ског зе мљи шта, уна пре ђе ње ква ли те та 
гра ђе вин ског фон да и по бољ ша ње ква ли те та ста но ва ња, 
тре ба да бу ду ре а ли зо ва ни при ме ном сле де ћих прин ци па 
уре ђе ња и из град ње:

– учвр шћи ва ње ур ба не ма три це ре де фи ни са њем по сто-
је ћих са о бра ћај них пра ва ца и по ве ћа њем њи хо вих про фи-
ла, чи ме ће се по сти ћи и бо ља са о бра ћај на оп слу же ност и 
про точ ност ули ца;

– по сте пе на тран сфор ма ци ја стам бе ног тки ва од обра-
сца ин ди ви ду а лог ста но ва ња ти па „пар та је” ка ур ба ном ин-
ди ви ду ал ном ста но ва њу ни ске спрат но сти и гу сти не ста но-
ва ња;

– те жња ка ума њи ва њу ве ли ког ин дек са за у зе то сти пар-
це ла са ци љем очу ва ња зе ле них и не из гра ђе них по вр ши на 
и по бољ ша ња хи ги јен ских усло ва жи вље ња, уз исто вре ме но 
по ве ћа ње ин дек са из гра ђе но сти.

Пла ном се не пред ви ђа про ме на основ них на ме на на ве-
де ног под руч ја.

5. ПРА ВИ ЛА УРЕ ЂЕ ЊА

5.1. На ме на по вр ши на
· Са о бра ћај не по вр ши не:
– кол ске са о бра ћај ни це,
– кол ско-пе шач ке са о бра ћај ни це,
– пе шач ке са о бра ћај ни це,
– по вр ши не за пар ки ра ње во зи ла.
· Ко му нал не по вр ши не:
– ко му нал ни пункт во до во да,
– тра фо ста ни це.
· По вр ши не јав них слу жби:
– деч ја за шти та (деч ји вр ти ћи „Ла не” и „Пла ви чу пе-

рак”).

· По вр ши не на ме ње не спор ту и ре кре а ци ји:
– спорт ско-ре кре а тив не (спорт ско-ре кре а тив ни цен тар 

„Зве зда ра”).
· По вр ши не на ме ње не јав ном зе ле ни лу пла ни ра не су на1:
– де лу ка та стар ске пар це ле бр. 4799/3,
– де лу ка та стар ске пар це ле бр. 4564/1,
– це лој ка та стар ској пар це ли бр. 4565/5.
· По вр ши не на ме ње не ста но ва њу:
1. Ста но ва ње у ОТВО РЕ НОМ БЛО КУ/ по сто је ћа струк-

ту ра:
– про стор не це ли не О1, О2 и О3.
2. Ста но ва ње у КОМ ПАКТ НОМ БЛО КУ:
– про стор не це ли не К1 и К2.
3. ИН ДИ ВИ ДУ АЛ НО ста но ва ње:
– про стор не це ли не И1 и И2.
Ти пич не це ли не су де фи ни са не на осно ву раз ли ке у 

спрат но сти и ве ли чи ни па ра ме та ра, а њи хо ве де таљ не ка-
рак те ри сти ке при ка за не су у Та бе ли бр. 4. – Ур ба ни стич ки 
па ра ме три по ти пич ним це ли на ма.

У објек ти ма на ме ње ним ста но ва њу до зво ље на је из град-
ња про сто ра на ме ње ног де лат но сти ма ком па ти бил ним ста-
но ва њу ко је не угро жа ва ју жи вот ну сре ди ну и не ума њу ју 
ква ли тет ста но ва ња (тр го ви на на ма ло, лич не услу ге, уго сти-
тељ ство, по сло ва ње, ин те лек ту ал не услу ге и сл.). Ови про-
сто ри се мо гу на ла зи ти у при зе мљи ма обје ка та ин ди ви ду ал-
ног ста но ва ња, по том у при зе мљи ма обје ка та у ме шо ви том 
бло ку у про стор ној це ли ни К2, као и у при зе мљи ма обје ка та 
у ком пакт ном бло ку (бло ко ви Д10а1 и Д10а5), од но сно у при-
зе мљи ма обје ка та у отво ре ном бло ку (бло ко ви Д7а, Д7ц1 и 
Д7ц3), са уче шћем у укуп ној БРГП од 15% (пре ма Та бе ли бр. 
2. – Пла ни ра ни ур ба ни стич ки па ра ме три и би лан си).

У стам бе ним зо на ма ни је до зво ље на из град ња ин ду-
стриј ских и дру гих про из вод них обје ка та ко ји ни су ком па-
ти бил ни са ста но ва њем, од но сно угро жа ва ју жи вот ну сре-
ди ну и ума њу ју ква ли тет ста но ва ња.
–––––––––
1 У случају неслагања бројева наведених катастарских парцела меродаван је гра-

фички прилог бр. 04 Смернице за спровођење са елементима парцелације
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4.2. Правила парцелације и препарцелације
Овим пла ном је из вр ше на пре пар це ла ци ја пар це ла јав-

них на ме на док су за пар це ле оста лих на ме на да та пра ви ла 
пар це ла ци је а за по је ди не пар це ле на чин њи хо вог спа ја ња 
или де ље ња.

4.2.1. Пар це ле јав не на ме не
Пар це ле јав не на ме не де фи ни са не су овим пла ном, у 

све му пре ма гра фич ком при ло гу бр. 04 „СМЕР НИ ЦЕ ЗА 
СПРО ВО ЂЕ ЊЕ са еле мен ти ма ПАР ЦЕ ЛА ЦИ ЈЕ” и не мо гу 
се де ли ти ни ти укруп ња ва ти.

По пис пар це ла јав не на ме не:

бр. на ме на по вр ши на
m²

ка та стар ске пар це ле

101 Ули ца
Милана Ракића

18958,76 Де ло ви к.п. бр. 3882, 4231/1, 4231/13, 
4231/14, 4471/3, 4471/4, 4471/8, 4471/9, 
4471/13, 4472/26, 4481, 4482, 4539/1, 
4539/2, 4539/3, 4541/1, 4542/2, 4542/3, 
4542/4, 4553/12, 4555/1, 4555/3, 4556/1, 
4558, 4559, 4562/4, 4565/1, 4565/3, 4565/6, 
4566/1, 4566/19, 4693/1, 4693/2, 4693/3, 
4693/6, 4693/9, 4694, 4695, 4702, 4703, 
4704/1, 4704/2, 4704/3, 4705, 4706, 4707, 
4802, 4803, 4807, 4811, 4862/3, 4862/4, 
4862/5 и 5307

102 Тра фо-ста ни ца 147,08 Де ло ви к.п. бр. 4565/3 и 4565/6
103 Ули ца Ти хо ми ра

Вишњевца
3698,47 Де ло ви к.п. бр. 4566/4, 4562/1, 4562/4,

4565/3, 4565/6 и 4566/19
104 Ко ри дор за

при мар ни во до вод
Ø 800 mm

166,86 Де ло ви к.п. бр. 4561 и 4565/3

105 ЈКП Во до вод и
канализација

19020,72 Де ло ви к.п. бр. 4558, 4559, 4565/1, 4565/2
и 4565/4

106 Деч ја уста но ва
„Плави чуперак”

2340,67 Де ло ви к.п. бр. 4564/1 и 4565/3

107 Ко ри дор за
при мар ни во до вод
Ø 400 mm

285,68 Део к.п. бр. 4564/1

108 Ули ца Вје ко сла ва
Ковача

7828,58 Це ла к.п. бр. 4556/12, 
делови к.п. бр. 4564/1, 4564/2, 4564/3, 
4564/4, 4556/1, 4556/6, 4556/8, 4556/9, 
4556/10

109 Тра фо-ста ни ца 185,52 Део к.п. бр. 4556/1
110 Ули ца вој во де

Блажете – део
876,40 Де ло ви к.п. бр. 4804, 4556/1, 4665/2, 

4666/2,
4667, 4668, 4669, 4670, 4671 и 4672

111 Ули ца Но во брд ска 645,09 Де ло ви к.п. бр. 4803, 4686, 4687, 4688,
4692/1,4693/2, 4693/3 и 4804

112 Ули ца Деcкашева 
– део

2814,41 Де ло ви к.п. бр. 4801, 4802, 4556/2, 4556/3,
4556/9,4556/10, 4672, 4673, 4674, 4677, 
4678, 4681, 4682, 4683, 4692/2, 4692/3, 
4693/5, 4693/6, 4693/7,4693/8, 4693/9, 
4767/1, 4767/5, 4778/1 и 4804

113 Ули ца вој во де
Блажете – део

350,94 Де ло ви к.п. бр. 4804, 4676, 4677 и 4678

114 Део ули це
Каменoгорске и
улице Јована Ђаје

1220,65 Де ло ви к.п. бр. 4767/5, 4806, 4675, 4676, 
4679, 4680, 4692/3, 4725, 4726, 4764, 4765/1, 
4804 и 4805

115 Ули ца
Мирка Луковића

290,92 Де ло ви к.п. бр. 4807, 4695, 4700 и 4702

116 Ули ца Но ва 409,16 Де ло ви к.п. бр. 5307, 4704/3 и 4705
117 Тра фо-ста ни ца 42,90 Део к.п. бр. 4705
118 Ул. про те Ђу ри ћа 2845,48 Де ло ви к.п. бр. 4725, 4726, 4727 и 4741/2
119 Ули ца

Мите Ружића
4836,96 Де ло ви к.п. бр. 4811, 4707, 4708, 4709, 

4725, 4741/2, 4742, 4743, 4767/5, 4768/10, 
4768/11, 4769, 4770, 4771, 4778/1, 4778/2, 
4799/3, 4805, 4812/1, 4836/1, 4836/2, 4837/3, 
4838/3, 4839/4, 4840, 4841, 4842, 4859/1, 
4859/2, 4859/17, 4860 и 4862/3

120 Ули ца вој во де
Блажете – део

2249,37 Де ло ви к.п. бр. 4805, 4743, 4754, 4755, 
4756, 4757, 4758, 4765/1, 4766, 4768/1, 
4768/2, 4768/3, 4768/4, 4768/5, 4768/6, 
4768/7, 4768/8, 4768/9 и 4768/11

121 Ули ца
Каменoгорска – део

3365,18 Де ло ви к.п. бр. 4767/5, 4765/1, 4765/2,
4765/3, 4766, 4767/1, 4767/2, 4767/3, 4767/4,
4768/1, 4768/10, 4769 и 4770

122 Ули ца
Каменогорска – део

456 Део к.п. бр. 4767/2, 4767/1, 4767/3 и 4778/2

123 Деч ја уста но ва
„Лане”

1721,08 Де ло ви к.п. бр. 4767/3, 4767/2 и 4778/2

124 Ули ца
Каменогорска – део

440,45 Де ло ви к.п. бр. 4767/4, 4770 и 4767/3

125 Тра фо-ста ни ца 39,61 Део к.п. бр. 4770
126 Ули ца Ариљ ска 2544,56 Де ло ви к.п. бр. 4778/2, 4767/1, 4767/2, 

4767/3, 4767/4, 4770, 4771, 4778/1 и 4801
127 Пе шач ки ко ри дор

(СРЦ)
612,02 Део к.п. бр. 4556/1

128 Ко ри дор за
при мар ни во до вод
Ø 800 mm

187,04 Део к.п. бр. 4562/1

129 Ко ри дор за
ка на ли за ци ју
Ø 300 mm

90,88 Де ло ви к.п. бр. 4718, 4725 и 4807

130 Ко ри дор за
ка на ли за ци ју
Ø 300 mm

246,87 Де ло ви к.п. бр. 4705 и 4708

131 Ул. Де ска ше ва – део 792,75 Це ла к.п. бр. 4800 и део к.п. бр. 4801
132 Спорт ски цен тар

„Олимп”
43847,66 Де ло ви к.п. бр. 4556/1, 4556/8 и 4556/10

133 Јав на
зелена површина

75,74 Део к.п. бр. 4799/3

134 Бу ле вар кра ља
Александра – део

1735,96 Де ло ви к.п. бр. 4663/6, 4799/3, 4811, 
4812/1, 4812/3, 10832/1, 10853, 10936/1

135 Јав на
зелена површина

910,58 Це ла к.п. бр. 4565/5, део к.п. бр. 4564/1

136 Тра фо ста ни ца 22,20 Део к.п. бр. 4556/10
укуп но 126303,20

У слу ча ју не сла га ња на ве де них бро је ва ка та стар ских 
пар це ла и под руч ја да тих у гра фич ком при ло гу, ва жи пар-
це ла ци ја за пар це ле јав не на ме не да та у гра фич ком при ло-
гу бр. 04 „СМЕР НИ ЦЕ ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ са еле мен ти ма 
ПАР ЦЕ ЛА ЦИ ЈЕ”.

4.2.2. Пар це ле оста лих на ме на
До зво ље на је из град ња на свим по сто је ћим ка та стар-

ским пар це ла ма пре ма ур ба ни стич ким па ра ме три ма.
Ако се по сто је ћа ка та стар ска пар це ла ко ја је ма ња од 250 m² 

спо ји са су сед ном, па ра ме три се уве ћа ва ју за 10%.
До зво ље но је де ље ње ка та стар ских пар це ла чи ја је по вр-

ши на ве ћа од 500 m² та ко да но во фор ми ра на пар це ла не сме 
да бу де ма ња од 250 m², мо ра да има из лаз на јав ни пут и 
фронт пар це ле на јав ном пу ту не сме би ти ма њи од 12 m, 
из у зев у слу ча је ви ма где су де фи ни са на по себ на пра ви ла у 
окви ру по гла вља 5: „Пра ви ла гра ђе ња”.

Ми ни мал на ве ли чи на гра ђе вин ске пар це ле, ко ја се фор-
ми ра од по сто је ће ка та стар ске пар це ле, од но сно ка та стар ске 
пар це ле ко ја се фор ми ра на кон спро во ђе ња пла ни ра не ре-
гу ла ци је, у ти пу ин ди ви ду ал но ста но ва ње (И1 и И2) из но си 
200 m², а у ти пу ком пакт ни блок (К1 и К2) из но си 250 m².

До зво ље но је укруп ња ва ње ка та стар ских пар це ла по 
ини ци ја ти ви ко ри сни ка а у скла ду са пра ви ли ма гра ђе ња 
овог пла на. За по тре бе укруп ња ва ња и де о бе ка та стар ских 
пар це ла оба ве зна је из ра да про јек та пре пар це ла ци је, од но-
сно про јек та пар це ла ци је.

Гра ни це из ме ђу пла ни ра них гра ђе вин ских пар це ла мо гу 
се ме ња ти из ра дом про јек та пре пар це ла ци је.

Пла ном је де фи ни сан на чин пар це ла ци је оста лог зе мљи-
шта и то:

– у бло ку Д7а у це ли ни О3 пла ни ра не су две гра ђе вин ске 
пар це ле: гп 1 од де ло ва к.п. бр. 4562/1, 4562/4 и 4566/4 и гп 
2* од де ла к.п. 4562/1;

– у бло ку Д7ц1 у це ли ни О2 пла ни ра не су 2 гра ђе вин ске 
пар це ле: гп 3 од де ло ва к.п. бр. 4561 и к.п. бр. 4565/3 и гп 4 
од де ло ва к.п. бр. 4561, 4565/3 и 4564/1;
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– у бло ку Д7ц3 у це ли ни О1 пла ни ра на је 1 гра ђе вин ска 
пар це ла гп 5 од де ло ва по сто је ћих к.п. бр. 4564/1 и к.п. бр. 
4565/3.

– у ци љу обез бе ђе ња при сту па на јав ни пут, а у скла ду са 
по сто је ћим гра ни ца ма ко ри шће ња пар це ла, у де лу бло ко ва 
Д12а1 и Д12а2 уз Ули цу про те Ђу ри ћа, пла ни ра но је при па-
ја ње де ла по сто је ће к.п. бр. 4725 са:
– к.п. бр. 4709 у гп 6,
– к.п. бр. 4710 у гп 7,
– к.п. бр. 4711 у гп 8,
– к.п. бр. 4712 у гп 9,
– к.п. бр. 4713 у гп 10,
– к.п. бр. 4714 у гп 11, 

– к.п. бр. 4715 у гп 12,
– к.п. бр. 4716 у гп 13,
– к.п. бр. 4717 у гп 14,
– к.п. бр. 4718 у гп 15,
– к.п. бр. 4719 у гп 16,

– к.п. бр. 4720 у гп 17,
– к.п. бр. 4721 у гп 18,
– к.п. бр. 4722 у гп 19,
– к.п. бр. 4723 у гп 20,
– к.п. бр. 4724 у гп 21.

– у ци љу обез бе ђе ња при сту па на јав ни пут, а у скла ду 
са по сто је ћим гра ни ца ма ко ри шће ња пар це ла, у де лу бло ка 
Д10а5 пла ни ра но је при па ја ње де ла по сто је ће к.п. бр. 4778/2 са:
– к.п. бр. 4771 у гп 22,
– к.п. бр. 4772 у гп 23,
– к.п. бр. 4773 у гп 24,

– к.п. бр. 4774 у гп 25,
– к.п. бр. 4775 у гп 26,

– к.п. бр. 4776 у гп 27,
– к.п. бр. 4777 у гп 28.

– у бло ку Д10а5 пла ни ра се де ље ње по сто је ће ка та стар-
ске пар це ле бр. 4770 у пет гра ђе вин ских пар це ла: гп 29, гп 
30, гп 31, гп 32 и гп 33.

Пла ном је пред ви ђе но оба ве зно спа ја ње сле де ћих ка та-
стар ских пар це ла:

– к.п. бр. 4694 и 4695
– к.п. бр. 4697 и 4698
– к.п. бр. 4701, 4702 и 4703
– к.п. бр. 4768/9, 4768/10 и 4768/11
На чин пар це ла ци је на ве де них пар це ла (осим гп 2) спро-

во ди ће се из ра дом про јек та пар це ла ци је (од но сно про јек та 
пре пар це ла ци је) у све му пре ма гра фич ком при ло гу бр. 04 
„СМЕР НИ ЦЕ ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ са еле мен ти ма ПАР ЦЕ-
ЛА ЦИ ЈЕ”.

* гп 2 се фор ми ра по сред но, фор ми ра њем пар це ла јав не 
на ме не

У слу ча ју не сла га ња по пи са ка та стар ских пар це ла ко-
је су об у хва ће не пла ни ра ним ми ни мал ним гра ђе вин ским 
пар це ла ма, ме ро да ван је гра фич ки при лог бр. 04 „СМЕР-
НИ ЦЕ ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ са еле мен ти ма ПАР ЦЕ ЛА ЦИ ЈЕ”.

4.3. Пра ви ла за ре гу ла ци ју и ни ве ла ци ју по вр ши на

Ур ба ни стич ка це ли на
Про стор ну це ли ну пла на чи не ур ба ни стич ке це ли не 

Д7а, Д7б, Д7ц, Д8а, Д9а, Д9б, Д10а, Д11а и Д12а, оиви че не 
ули ца ма: Вје ко сла ва Ко ва ча, Ариљ ском, Де ска ше вом, Ми те 
Ру жи ћа, Ми ла на Ра ки ћа и про ду жет ком Ули це Го спо да ра 
Ву чи ћа (Арад ске).

– Ур ба ни стич ка це ли на Д7а: це ли на из ме ђу ули ца Ми ла-
на Ра ки ћа, Ти хо ми ра Ви шњев ца, Вје ко сла ва Ко ва ча и про-
ду жет ка Ули це Го спо да ра Ву чи ћа (Арад ске).

– Ур ба ни стич ка це ли на Д7б: пар це ла ЈКП „Во до вод и ка-
на ли за ци ја”.

– Ур ба ни стич ка це ли на Д7ц1: це ли на из ме ђу ули ца Ми-
ла на Ра ки ћа, Ти хо ми ра Ви шњев ца, Вје ко сла ва Ко ва ча, пар-
це ле ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја” и пар це ле деч је уста но-
ве „Пла ви чу пе рак”.

– Ур ба ни стич ка це ли на Д7ц2: пар це ла деч је уста но ве 
„Пла ви чу пе рак”.

– Ур ба ни стич ка це ли на Д7ц3: це ли на из ме ђу Ули це Вје-
ко сла ва Ко ва ча, пар це ле ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја”, 
пар це ле вр ти ћа „Пла ви чу пе рак” и пар це ле СЦ „Олимп”.

– Ур ба ни стич ка це ли на Д8а: пар це ла СЦ „Олимп”.
– Ур ба ни стич ка це ли на Д9а: це ли на из ме ђу ули ца Ми-

ла на Ра ки ћа, Но во брд ске, Вој во де Бла же те и пар це ле СЦ 
„Олимп”.

– Ур ба ни стич ка це ли на Д9б: це ли на из ме ђу ули ца Ми ла-
на Ра ки ћа, Но во брд ске, Вој во де Бла же те и Де ска ше ве ули це.

– Ур ба ни стич ка це ли на Д10а1: це ли на из ме ђу ули ца Вој-
во де Бла же те, Ми те Ру жи ћа, Ка ме но гор ске и Јо ва на Ђа је.

– Ур ба ни стич ка це ли на Д10а2: це ли на из ме ђу ули ца Вој-
во де Бла же те, Јо ва на Ђа је, Де ска ше ве и Ка ме но гор ске.

– Ур ба ни стич ка це ли на Д10а3: це ли на из ме ђу ули це Де-
ска ше ве, Ка ме но гор ске, деч је уста но ве „Ла не” и Ариљ ске.

– Ур ба ни стич ка це ли на Д10а4: пар це ла де чи је уста но ве 
„Ла не”.

– Ур ба ни стич ка це ли на Д10а5: це ли на из ме ђу Ули це Ка-
ме но гор ске, де чи је уста но ве „Ла не”, Ариљ ске и Ми те Ру жи ћа.

– Ур ба ни стич ка це ли на Д11а: це ли на из ме ђу ули ца Про-
те Ђу ри ћа, Ми те Ру жи ћа, Вој во де Бла же те и Јо ва на Ђа је.

– Ур ба ни стич ка це ли на Д12а1: це ли на из ме ђу ули ца Ми-
ла на Ра ки ћа, Мир ка Лу ко ви ћа, Про те Ђу ри ћа, Јо ва на Ђа је, 
Вој во де Бла же те и Де ска ше ве ули це.

– Ур ба ни стич ка це ли на Д12а2: це ли на из ме ђу ули ца Ми-
ла на Ра ки ћа, Про те Ђу ри ћа, Мир ка Лу ко ви ћа и ул. Но ва.

– Ур ба ни стич ка це ли на Д12а3: це ли на из ме ђу ули ца Ми-
ла на Ра ки ћа, Ми те Ру жи ћа и ул. Но ва.

Ре гу ла ци о на ли ни ја
Ре гу ла ци о не ли ни је да те овим пла ном раз два ја ју по вр-

ши не од ре ђе не јав не на ме не од по вр ши на пред ви ђе них за 
дру ге јав не и оста ле на ме не, у све му као у гра фич ком при-
ло гу бр. 05 „РЕ ГУ ЛА ЦИ О НО-НИ ВЕ ЛА ЦИ О НИ ПЛАН”.

Гра ђе вин ска ли ни ја
Гра ђе вин ска ли ни ја утвр ђе на је овим пла ном у од но су на 

ре гу ла ци о ну ли ни ју и пред ста вља ли ни ју на ко јој се гра ди 
обје кат.

Зо на гра ђе ња де фи ни ше про стор у окви ру ког се по ста-
вља ју објек ти у скла ду са за да тим па ра ме три ма.

Боч не и дво ри шне гра ђе вин ске ли ни је де фи ни са не су у 
спе ци јал ним слу ча је ви ма и пред ста вља ју ли ни ју до ко је се 
мак си мал но мо же гра ди ти, од но сно ли ни ју до ко је су из гра-
ђе ни по сто је ћи објек ти ко ји се као та кви за др жа ва ју.

Објек ти за те че ни ис пред гра ђе вин ске ли ни је у тре нут ку 
из ра де пла на, не мо гу се ре кон стру и са ти ни ти над зи ђи ва-
ти, већ се мо гу са мо ин ве сти ци о но одр жа ва ти. Ка да ни су 
де фи ни са не уну тра шње гра ђе вин ске ли ни је, објек ти тре ба 
да бу ду по ста вље ни у скла ду са пра ви ли ма гра ђе ња ур ба ни-
стич ким пар це ла ма и до зво ље ним ур ба ни стич ким па ра ме-
три ма.

Ви син ска ре гу ла ци ја
Ви син ска ре гу ла ци ја је де фи ни са на озна че ном спрат но-

шћу по це ли на ма и то као мак си мал на вред ност, где се је дан 
ни во ра чу на са про сеч ном спрат но шћу од 3 m. Де фи ни са на 
спрат ност је оба ве зна за но ве објек те, а за по сто је ће пред-
ста вља ви си ну до ко је се објек ти мо гу над зи ђи ва ти.

Ни ве ла ци ја
Пла ном је де фи ни са на ни ве ла ци ја јав них по вр ши на из 

ко је про из и ла зи ни ве ла ци ја про сто ра за из град њу обје ка та, 
у све му пре ма гра фич ком при ло гу бр. 05 „РЕ ГУ ЛА ЦИ О НО-
НИ ВЕ ЛА ЦИ О НИ ПЛАН”.

Ви син ске ко те на рас кр сни ца ма ули ца су ба зни еле мен-
ти за де фи ни са ње ни ве ла ци је оста лих та ча ка ко је се до би ја-
ју ин тер по ло ва њем. Ни ве ла ци ја свих по вр ши на је ге не рал-
на и мо ра се пре ци зни је раз ра ди ти кроз из ра ду тех нич ке 
до ку мен та ци је.
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4.4. Ур ба ни стич ки усло ви за по вр ши не и објек те 
јав не на ме не

На пар це ла ма јав не на ме не не мо гу се по ди за ти објек ти 
ко ји ни су у функ ци ји пла ни ра них на ме на, као ни при вре ме-
ни објек ти. На са о бра ћај ним по вр ши на ма за бра ње на је из-
град ња трај них или при вре ме них обје ка та.

4.4.1. Деч је уста но ве
Пре по ру ка ГП Бе о гра да 2021. („Слу жбе ни лист гра да 

Бе о гра да”, бр. 27/03, 25/05, 34/07 и 63/09) (пре ма Ко ор ди-
на ци ји из ра де ПДР Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра у зо ни СЦ 
„Олимп”) је да се, уко ли ко по сто ји ве ли ки при лив ста нов-
ни ка и но ви стам бе ни бло ко ви, за но ве деч је уста но ве ко-
ри сте ло ка ци је утвр ђе не план ском ре гу ла ти вом. Бу ду ћи да 
то ни је слу чај у бло ко ви ма об у хва ће ним овим пла ном, не 
пред ви ђа се из град ња но вих деч јих уста но ва већ се оче ку је 
уче шће при ват ног сек то ра и ко ри шће ње по сто је ћих ка па-
ци те та.

По сто је ћи објек ти деч јих уста но ва у об у хва ту овог 
пла на оста ју у окви ру по сто је ћих га ба ри та и ка па ци те та. 
Kапацит ети деч јих уста но ва су при ка за ни у Та бе ли 1. – Ур-
ба ни стич ки па ра ме три и би лан си по сто је ћег ста ња у Та бе-
ли 2. – Пла ни ра ни ур ба ни стич ки па ра ме три и би лан си.

Иако на ла зом Се кре та ри ја та за со ци јал ну и деч ју за-
шти ту ни је ис ка за на по тре ба за по ве ћа њем ка па ци те та, 
про це њу је се на осно ву ори јен та ци о ног бро ја ста нов ни ка да 
ће ори јен та ци о ни уку пан број де це пред школ ског уз ра ста 
би ти 210, а по тре бе за до дат ним ка па ци те ти ма се мо гу оче-
ки ва ти за око 60 де це.

До зво ља ва се пре тва ра ње стам бе них или не стам бе них 
про сто ра у про сто ре за днев ни бо ро вак де це у при зе мљи-
ма и са при зе мљи ма по ве за ним про сто ри ма ко ји чи не је-
дин стве ну це ли ну, под усло вом: да по сто ји или је мо гу ће 
фор ми ра ти по се бан улаз; по сто ји мо гућ ност за за др жа ва ње 
во зи ла без оме та ња са о бра ћа ја чи ји је број у скла ду са бро-
јем де це; по сто ји на чин за ре ша ва ње ути ца ја до дат не бу ке 
на су сед не на ме не.

Пре по ру чу ју се је ди ни це за днев ни бо ра вак де це са ма-
њим бро јем де це, у ин ди ви ду ал ним објек ти ма на пар це ли 
са ма њим бро јем ста но ва и мо гућ но шћу бо рав ка де це на 
отво ре ном.

Нор ма ти ви за из град њу деч јих уста но ва да ти су у по гла-
вљу 5.6. „По себ на пра ви ла за деч је уста но ве”.

4.4.2. Основ но обра зо ва ње
Пла ном се не пред ви ђа из град ња но вих основ них шко ла 

већ се оче ку је ко ри шће ње по сто је ћих ка па ци те та. Пред ви-
ђе ни ори јен та ци о ни уку пан број де це школ ског уз ра ста је 
420, а по тре бе за до дат ним ка па ци те ти ма ће има ти око 160 
де це.

У кон такт ној зо ни пла на на ла зи се основ на шко ла „Ма-
ри ја Бур саћ” ко ја по про стор ним ка па ци те ти ма рас по ла же 
ре зер вом и у од но су на евен ту ал но по ве ћа ње бро ја ста нов-
ни ка, та ко да ће на ве де на шко ла за до во љи ти по тре бе де це 
школ ског уз ра ста са под руч ја пла на.

4.4.3. При мар на здрав стве на за шти та
Пла ном се не пред ви ђа из град ња но вих обје ка та при-

мар не здрав стве не за шти те већ се оче ку је ко ри шће ње 
по сто је ћих ка па ци те та До ма здра вља „Зве зда ра” ко ји се 
на ла зи у кон такт ном под руч ју и ко ји сво јом ло ка ци јом/
дис тан цом и ка па ци те том за до во ља ва по тре бе гра ви ти ра-
ју ћег ста нов ни штва са под руч ја пла на. Ори јен та ци о ни број 
ста нов ни ка са те ри то ри је пла на се оче ку је да бу де око 4.200 
ста нов ни ка.

4.4.4. Спорт и ре кре а ци ја
Пла ном се за др жа ва по сто је ћа на ме на Спорт ско-ре кре а-

тив ног цен тра „Зве зда ра” („Олимп”).
Цео ком плекс по треб но је при ла го ди ти но вим зах те ви-

ма за спорт ском ре кре а ци јом и при пре мом спор ти ста. Мо-
гу ћи су и до дат ни са др жа ји (отво ре ни и за тво ре ни те ре ни, 
фит нес цен тар, сме штај спор ти ста, и сл.) у скла ду са та бе-
лом ком па ти бил но сти на ме на и пла ни ра ним па ра ме три ма. 
Са др жај, ве ли чи на, ка па ци тет и опре ма за спорт ске објек те 
де фи ни шу се на осно ву За ко на о спор ту, спорт ским про пи-
си ма и пра ви ли ма над ле жних спорт ских ор га ни за ци ја.

Пла ном је пред ви ђе на мо гућ ност адап та ци је, до град ње 
и над зи ђи ва ња по сто је ћих обје ка та до спрат но сти Су+П+2 
уз услов да бу ду ис пу ње ни тех нич ки усло ви ста бил но сти 
објек та, и до мак си мал не ве ли чи не па ра ме та ра де фи ни са-
них овим пла ном (Та бе ла 2. – Пла ни ра ни ур ба ни стич ки па-
ра ме три и би лан си).

У окви ру спорт ско-ре кре а тив ног цен тра „Зве зда ра” мо-
гу ће је пла ни ра ти, по ред оста лих са др жа ја, и отво ре не и за-
тво ре не ба зе не.

Пла ном је та ко ђе пред ви ђе на мо гућ ност из град ње ви ше-
спрат ног објек та, у функ ци ји спор та, у ју го и сточ ном де лу 
ком плек са СЦ „Олимп”, спрат но сти до П+8 и у окви ру пла-
ни ра них ур ба ни стич ких па ра ме та ра.

По треб но је за др жа ти по сто је ће спорт ске те ре не, зе ле-
ни фонд и ин тер не са о бра ћај не при сту пе у нај ве ћој мо гу ћој 
ме ри.

С об зи ром да се ра ди о ком плек су је дин стве не на ме не 
са мо гућ но сти ма из град ње раз ли чи тих са др жа ја, нео п ход-
на је из ра да ур ба ни стич ког про јек та ка ко би се де фи ни са ли 
пре ци зни усло ви уво ђе ња но вих са др жа ја, ре кон струк ци је, 
до град ње и из град ње обје ка та, као и њи хо ви ме ђу соб ни од-
но си (УП).

4.4.5. Ко му нал не по вр ши не
Пред мет ним Пла ном је об у хва ћен по сто је ћи ко му нал-

ни пункт во до во да, од но сно црп на ста ни ца ЦС „Зве зда ра”. 
Ком плекс об у хва та по сто је ће објек те спрат но сти П и П+1. 
С об зи ром да усло ви Бе о град ског во до во да и ка на ли за ци је 
ни су пре ци зи ра ли усло ве из град ње но вих обје ка та у окви-
ру овог ком плек са, као ни усло ве ре кон струк ци је од но сно 
до град ње, објек ти су за др жа ни у окви ри ма по сто је ћих га-
ба ри та и ка па ци те та. Ка па ци те ти су при ка за ни у Та бе ли 1. 
– Ур ба ни стич ки па ра ме три и би лан си по сто је ћег ста ња и 
Та бе ли 2. – Пла ни ра ни ур ба ни стич ки па ра ме три и би лан си.

4.4.6. Јав не зе ле не по вр ши не
Пред мет ним Пла ном пла ни ра на је јав на зе ле на по вр ши-

на на пар це ли 133 (де лу ка та стар ске пар це ле 4799/3).
Пар це ла 133 (део ка та стар ске пар це ле 4799/3) нај ве ћим 

ње ним де лом је об у хва ће на пла ни ра ном ре гу ла ци јом Бу ле-
ва ра кра ља Алек сан дра и пред ста вља део про стор не це ли не 
уз Бу ле вар кра ља Алек сан дра чи ји план ски трет ман је у то-
ку и ко јој тек пред сто ји про стор но уоб ли ча ва ње. Део пар це-
ле 4799/3 пред ви ђен за јав ну зе ле ну по вр ши ну пред ста вља 
за вр ше так зе ле ног по ја са у зо ни ули це Ми те Ру жи ћа, као и 
на ста вак фор ми ра ним др во ре ди ма уз Бу ле вар кра ља Алек-
сан дра и пла ни ра на је као пар ков ска по вр ши на и на ње му 
ни је пла ни ра на из град ња.

Пар це ла 135 (на ка та стар ској пар це ли 4565/5 и де лу ка-
та стар ске пар це ле 4564/1) на ста ла је због по тре бе фор ми-
ра ња пар це ле јав не на ме не бр. 107 (при мар ни во до вод) ко-
ја је гра ни чи са јед не стра не, док је са дру ге јав на пе шач ка 
по вр ши на и про стор на це ли на СЦ „Олимп”, те пред ста вља 
про ду же так јав не спорт ско-ре кре а тив не по вр ши не. На овој 
пар це ли ни је пред ви ђе на из град ња.
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4.5. Са о бра ћај не по вр ши не

4.5.1. Пра ви ла уре ђе ња са о бра ћај них по вр ши на

Улич на мре жа
У улич ној мре жи гра да, пре ма ГП-у Бе о гра да до 2021, 

(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 27/03, 25/05, 34/07 и 
63/09) ули це Ми те Ру жи ћа и Го спо да ра Ву чи ћа, тј. про ду же-
так пре ко Арад ске ули це, има ју функ ци о нал ни ранг ули ца 
пр вог ре да, док Ули ца Ми ла на Ра ки ћа има функ ци о нал ни 
ранг ули це дру гог ре да. Оста ле ули це: Вје ко сла ва Ко ва ча, 
Ариљ ска, Каменoгорска, Вој во де Бла же те, Про те Ђу ри ћа, 
Де ска ше ва, Јо ва на Ђа је, Но во брд ска, Мир ка Лу ко ви ћа, Ти-
хо ми ра Ви шњев ца, ули ца Но ва и са о бра ћај ни це са озна ка-
ма пар це ла јав не на ме не са бро је ви ма 122 и 124 пред ста вља-
ју део се кун дар не улич не мре же гра да и слу же за при ступ 
кон крет ним са др жа ји ма у об у хва ту по сма тра ног пла на.

С об зи ром на то да је ва же ћи ГП Бе о гра да до 2021, 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 27/03, 25/05, 34/07 и 
63/09) де фи ни сао ка те го ри за ци ју при мар не улич не мре же, 
а са мим тим и ми ни мал не еле мен те по преч ног про фи ла, у 
то ку из ра де на ве де ног пла на по ја ви ле су се ди ле ме у де фи-
ни са њу си ту а ци о них и еле ме на та по преч ног про фи ла ули це 
Ми те Ру жи ћа, те је сто га ура ђе на Са о бра ћај на ана ли за пра-
ва ца ули ца Ми ла на Ра ки ћа и Ми те Ру жи ћа (при ло же на у 
до ку мен та ци ји пла на).

На кон са гле да ва ња рас по ло жи ве план ске до ку мен та-
ци је: ГП Бе о гра да до 2021, („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра-
да”, бр. 27/03, 25/05, 34/07 и 63/09); Де таљ ни ур ба ни стич ки 
план са о бра ћај ни це Бу ле вар цр ве не ар ми је, Го спо да ра Ву-
чи ћа, и Чин гри ји не („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 
18/79); Де таљ ни ур ба ни стич ки план Ули це Ми ла на Ра ки ћа 
од про ду же ња Ули це Го спо да ра Ву чи ћа до Ули це Ми те Ру-
жи ћа („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 07/81); Ре гу ла-
ци о ни план Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра за бло ко ве из ме ђу 
ули ца Вје ко сла ва Ко ва ча, Ми ла на Ра ки ћа, Ца ра Јо ва на Цр-
ног, Хек то ро ви ће ве и Ба ту то ве („Слу жбе ни лист гра да Бе-
о гра да”, број 28/02), Ре гу ла ци о ни план на се ља Ми ри је во, 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 20/02), ПДР Бу ле ва-
ра кра ља Алек сан дра за бло ко ве из ме ђу ули ца: Ми те Ру жи-
ћа и Жа бљач ке, бло ко ви Д4, Д5, Д13-Д20 („Слу жбе ни лист 
гра да Бе о гра да”, број 20/09) и тех нич ке до ку мен та ци је за 
по сма тра ни про стор, про стор них мо гућ но сти, по сто је ћих 
и пла ни ра них са о бра ћај них зах те ва и Са о бра ћај не ана ли зе 
пра ва ца ули ца Ми ла на Ра ки ћа и Ми те Ру жи ћа, до шло се до 
оп ти мал них и ра ци о нал них еле ме на та по преч них про фи ла 
ули ца Ми те Ру жи ћа и Ми ла на Ра ки ћа, ко ји су угра ђе ни у 
ре ше ње овог пла на.

Пред мет ним пла ном се ме ња про фил Ули це Ми ла на Ра-
ки ћа, са ци љем рас те ре ће ња са о бра ћа ја у Ули ци Ми те Ру-
жи ћа а са мим тим и рас те ре ће ња рас кр сни це Бу ле ва ра 
кра ља Алек сан дра и Ули це Ми те Ру жи ћа (еви дент на ин-
тен зив на „ле ва” скре та ња из Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра у 
Ми те Ру жи ћа из прав ца „Цвет ко ве пи ја це”), чи ме се део са-
о бра ћај них то ко ва ка Ми ри је ву и од Ми ри је ва во ди и пре ко 
Ули це Ди ми три ја Ту цо ви ћа. Из ме ном еле ме на та по реч ног 
про фи ла Ули це Ми ла на Ра ки ћа ме ња се Де таљ ни ур ба ни-
стич ки план Ули це Ми ла на Ра ки ћа, од про ду же ња Ули це 
Го спо да ра Ву чи ћа до Ули це Ми те Ру жи ћа („Слу жбе ни лист 
гра да Бе о гра да”, број 07/81).

Про стор но ре ше ње ули ца Ми ла на Ра ки ћа и Ми те Ру жи-
ћа да то овим пла ном је оправ да но са аспек та тро шко ва из-
град ње и пред ста вља ре ше ње ко је за до во ља ва са о бра ћај не 
зах те ве на том де лу улич не мре же Бе о гра да (за кључ ци Са о-
бра ћај не анализe пра ва ца ули ца Ми ла на Ра ки ћа и Ми те Ру-
жи ћа, у при ло гу До ку мен та ци је пла на).

Про фил Ули це Ми те Ру жи ћа се пла ни ра са укуп ном ши-
ри ном од 18,0 m ко га чи ни ко ло воз ши ри не 12,0 m и обо-
стра ни тро то а ри ши ри не по 3,0 m.

Ре а ли за ци ја Ули це Ми те Ру жи ћа се пла ни ра у две фа зе. 
Пла ни ра на фа зна ре а ли за ци ја је про ис те кла из ве ли ке по-
сто је ће из гра ђе но сти у Ули ци Ми те Ру жи ћа и уске по сто је ће 
ре гу ла ци је, та ко да ре а ли за ци ја ули це у пу ном про фи лу са 
ко нач ним еле ма ти ма по реч ног про фи ла (1х12,0 m + 2х3,0 m) 
иза зи ва ве ли ки број ру ше ња у по сто је ћој ре гу ла ци ји, а са-
мим тим зах те ва ви со ке ини ци јал не тро шко ве ре а ли за ци је.

У I фа зи ре а ли зу је се про фил у ши ри ни од 15,0 m ко га 
чи не ко ло воз ши ри не 9,0 m, и обо стра ни тро то а ри у ши ри-
ни од по 3,0 m. Ре дук ци ја ши ри не тро то а ра је из вр ше на на 
де лу ис пред објек та у Ми те Ру жи ћа бр. 16 и из но си 2,4 m.

У II фа зи ре а ли зо ва ће се ко ло воз ши ри не 12 m и обо-
стра ни тро то а ри ши ри не од по 3,0 m.

Ко ло воз у пр вој фа зи ре а ли за ци је Ули це Ми те Ру жи ћа је 
пла ни ран у ши ри ни од 9,0m да би се фо ми ра ла ста ја ли шта 
јав ног пре во за као и тра ке за „ле ва” или „де сна” скре та ња.

Сви пла ни ра ни ин фра струк тур ни во до ви у Ули ци Ми те 
Ру жи ћа се сме шта ју у ши ри ну од 15,0 m.

Про фил Ули це Ми ла на Ра ки ћа, на де лу од Арад ске до 
Вол ги не, се про ши ру је на укуп ну ши ри ну од 19,0 m и чи не 
га ко ло воз ши ри не 13,0 m, ко га обо стра но пра те тро то а ри 
ши ри не по 3,0 m. На де лу од Вол ги не до Про зор ске ули це 
ши ри на про фи ла Ули це Ми ла на Ра ки ћа је 17,0 m и чи не га 
ко ло воз ши ри не 13,0 m, са обо стра ним тро то а ри ма ши ри не 
по 2,0 m. Од Про зор ске ули це до Ули це Ми те Ру жи ћа ко-
ло воз Ули це Ми ла на Ра ки ћа се ши ри та ко да на рас кр сни-
ци има ши ри ну 14,7 m, 2 x 6,6 m ко ло во за + 1,5 m раз дел но 
остр во. На де лу Ули це Ми ла на Ра ки ћа од Вол ги не до Ми те 
Ру жи ћа тро то а ри су обо стра ни по 2 m.

Ши ри на про фи ла Ули це Вје ко сла ва Ко ва ча, од Арад ске 
ули це до Ти хо ми ра Ви шњев ца је 15,5 m и чи на га тро то ар 
на не пар ној стра ни ули це ши ри не 6,5 m, ко ло воз ши ри не 
7,0 m и тро то ар на пар ној стра ни ши ри не 2,0 m.

Ши ри на про фи ла Ули це Вје ко сла ва Ко ва ча, од Ули це 
Ти хо ми ра Ви шњев ца до кол ског ула за у об да ни ште „Пла ви 
чу пе рак” је 15,5 m и чи ни га тро то ар на пар ној стра ни ули-
це ши ри не 2,0 m, ко ло воз ши ри не 7,0 m, пар ки ра ли ште за 
управ но пар ки ра ње ши ри не 5,0 m (ис пред објек та у бро ју 3) 
и тро то ар на не пар ној стра ни ули це ши ри не 1,5 m.

Ши ри на про фи ла Ули це Вје ко сла ва Ко ва ча, од кол ског 
ула за у об да ни ште „Пла ви чу пе рак” до бро ја 10 је 11,0 m и 
чи не га ко ло воз ши ри не 7,0 m и обо стра ни тро то а ри ши ри-
не по 2,0 m.

Про фил Ули це Вје ко сла ва Ко ва ча, на де лу од бро ја 10 до 
рас кр сни це са Де ска ше вом ули цом, се пла ни ра у ши ри ни 
од 16,0 m и чи не га ко ло воз ши ри не 7,0 m, пар ки ра ли ште 
за управ но пар ки ра ње ши ри не 5,0 m и обо стра ни тро то а ри 
ши ри не по 2,0 m. Овим пла ном се ре гу ла ци ја Ули це Вје ко-
сла ва Ко ва ча ши ри, на пар ну стра ну ули це у од но су на по-
сто је ћу, са по сто је ћих 8,5 m на пла ни ра них 16,0 m.

По сто је ће пар ки ра ли ште у про фи лу Ули це Вје ко сла ва 
Ко ва ча ис пред објек та у бро ју 3 (ка па ци те та 29 пар кинг ме-
ста) као и пар ки ра ли ште ис пред рас кр сни це са Де ска ше вом 
ули цом на не пар ној стра ни Ули це Вје ко сла ва Ко ва ча (ка па-
ци те та 22 пар кинг ме ста) се за др жа ва ју. По сто је ћи пар кинг 
у Ули ци Вје ко слла ва Ко ва ча ис пред рас кр сни це са Де ска ше-
вом се про ши ру је на за пад ну стра ну (ка ула зу у ком плекс 
СЦ „Олимп”) са 12 пар кинг ме ста.

У про фи лу Ули це Вје ко сла ва Ко ва ча, од пе шач ке ста зе 
из ме ђу ком плек са „Во до во да” и СЦ „Олимп” до по сто је ћег 
пар ки ра ли шта опи са ног у прет ход ном ста ву пла ни ра се пар-
ки ра ли ште ле во од ула за у СЦ „Олимп” ка па ци те та 40 пар-
кинг ме ста и де сно од ула за ка па ци те та 16 пар кинг ме ста.
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Уку пан ка па ци тет пар ки ра ли шта у про фи лу Ули це Вје-
ко сла ва Ко ва ча је 119 пар кинг ме ста, и то: 29 по сто је ћих 
пар кинг ме ста (ис пред објек та у бро ју 3), 22 по сто је ћих пар-
кинг ме ста (ис пред рас кр сни це са Де ска ше вом) про ду жен 
са 12 пла ни ра них пар кинг ме ста, 40 пла ни ра них пар кинг 
ме ста ле во од ула за у СЦ „Олимп” и 16 пла ни ра них пар кинг 
ме ста де сно од ула за у СЦ „Олимп”.

Ши ри на про фи ла Де ска ше ве ули це, у де лу од Ули це Вје-
ко сла ва Ко ва ча до Ули це Ми ла на Ра ки ћа, је 10,0 m и чи ни га 
ко ло воз ши ри не 6,0 m са обо стра ним тро то а ри ма од по 2,0 
m. Ши ри на про фи ла Де ска ше ве ули це, у де лу од Ули це Вје-
ко сла ва Ко ва ча до Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра, из но си 12,0 
m и чи не га ко ло воз ши ри не 7,0 m са обо стра ним тро то а ри-
ма ши ри не по 2,5 m.

Ши ри на про фи ла Ули це Про те Ђу ри ћа је 10,0 m и чи не 
га ко ло воз ши ри не 6,0 m са обо стра ним тро то а ри ма ши ри-
не по 2,0 m.

Улицa Ариљ ска се пла ни ра са про фи лом ши ри не 9,0–9,5 
m, ко га чи ни ко ло воз ши ри не 5,0 m и обо стра ни тро то а ри 
од по 2,0 m а на де лу ули це од са о бра ћај ни це број 122 до 
рас кр сни це са Де ска ше вом ули цом тро то ар на пар ној стра-
ни ули це је ши рок 2,5 m.

Про фи ли Ули ца Вој во де Бла же те (од Јо ва на Ђа је до ула-
за у Спорт ско-ре кре а тив ни цен тар „Зве зда ра”) и Јо ва на 
Ђа је (од Ка ме но гор ске до Вој во де Бла же те) пла ни ра ју се са 
ши ри ном 8,0 m и чи не га ко ло воз ши ри не 5,0 m и обо стра-
ни тро то а ри ши ри не од по 1,5 m. Про фил Ули це Јо ва на Ђа је 
од Вој во де Бла же те до кра ја пред ста вља је дин стве ну пе шач-
ко-кол ску по вр ши ну ре гу ла ци о не ши ри не 5,0 m.

Про фил Ули це Ти хо ми ра Ви шњев ца се за др жа ва у ши-
ри ни од 18,0 m и чи ни га ко ло воз ши ри не 5,0 m, обо стра не 
тра ке ли ниј ског зе ле ни ла ши ри не од по 2,0 m и обо стра ни 
тро то а ри ши ри не по 4,5 m.

Про фил Ули це Ка ме но гор ске је про мен љив, та ко да ши-
ри на Ка ме но гор ске ули це од Де ска ше ве до Ули це Јо ва на Ђа-
је из но си 11,0 m, са ко ло во зом ши ри не 6,0 m и обо стра ним 
тро то а ри ма од 2,0 m и 3,0 m. Ши ри на про фи ла Ка ме но гор-
ске ули це, од Ули це Јо ва на Ђа је до објек та са адре сом Ка-
ме но гор ска 1.а. из но си 12,5 m, са ко ло во зом ши ри не 6,0 m, 
тро то а ри ма на не пар ној стра ни ули це ши ри не 2,0 m и тро-
то а ром ши ри не 4,5 m на пар ној стра ни ули це. Од угла ули це 
на спрам објек та бр. 1.а. до сле де ћег угла Ка ме но гор ска ули-
ца има про фил 10,0 m, ко ло воз 6,0 m и обо стра ни тро то а-
ри по 2,0 m, да би од овог угла до кри ви не, про ме не прав ца 
Ка ме но гор ске ка Ули ци Ми те Ру жи ћа, ши ри на би ла 12,5 m 
(ко ло воз 6,0 m + дво стра ни тро то а ри, од 2,0 m на не пар ној 
стра ни и 4,5 m на пар ној стра ни ули це). Од ове кри ви не до 
Ули це Ми те Ру жи ћа, ши ри на Ка ме но гор ске ули це је 15,0 m 
и чи не га два ко ло во за и то ши ри не: на пар ној стра ни ули-
це 5,5 m (са др жи са о бра ћај ну тра ку ши ри не 3,5 m и „ни шу” 
за по ду жно пар ки ра ње ши ри не 2,0 m) и 3,5 m на не пар ној 
стра ни (са др жи са о бра ћај ну тра ку ши ри не 3,5 m) раз дво је-
на раз дел ним остр вом ши ри не 2,0 m. Тро то а ри су ши ри не 
1,75 m на пар ној стра ни ули це од но сно ши ри не 2,25 m на 
не пар ној стар ни ули це.

Про фил Ули це Но во брд ске из но си 6,6 m и чи ни га ко ло-
воз ши ри не 5,0 m и обо стра ни тро то а ри по 0,8 m.

Ули це Мир ка Лу ко ви ћа и Ули ца Но ва омо гу ћа ва ју при-
ступ пар це ла ма у уну тра шњо сти бло ка из Ули це Ми ла на 
Ра ки ћа. Ули ца Мир ка Лу ко ви ћа има про фил ши ри не 6,0 m 
ко га чи ни ко ло воз ши ри не 5,0 m са јед но стра ним тро то а-
ром ши ри не 1,0 m, док ули ца Но ва има ши ри ну про фи ла 
8,0 m са ко ло во зом ши ри не 5,0 m и обо стра ним тро то а ри ма 
ши ри не по 1,5 m.

Ши ри на про фи ла са о бра ћај ни ца са озна ка ма пар це ла 
јав не на ме не са бро је ви ма 122 и 124 из но си 10,0 m ко га чи не 

ко ло воз ши ри не 3,0 m, „ни ше” за по ду жно пар ки ра ње во-
зи ла ши ри не 2,0 m, тро то а ри на ста ни где су пар ки ра ли шта 
по 1,0 m и тро то ар (у про фи лу на стра ни ули це где не ма 
пар ки ра ња) ши ри не 2,0 m са по ја сом зе ле ни ла до ре гу ла ци-
о не ли ни је ши ри не 2,0 m.

Сви хо ри зон тал ни еле мен ти (осо ви не и га ба ри ти) да ти 
су у од го ва ра ју ћем гра фич ком при ло гу.

Ори јен та ци о не ни ве ла ци о не ко те пре ло ма ни ве ле те са-
о бра ћај них по вр ши на да те су у од го ва ра ју ћем гра фич ком 
при ло гу.

Пар ки ра ње
Зах те ви за пар ки ра њем у гра ни ца ма пла на ре ша ва ни су 

у функ ци ји пла ни ра них на ме на обје ка та.
Пар ки ра ње во зи ла за све објек те, по сто је ће и пла ни ра-

не, свих на ме на у окви ру гра ни ца пла на се ре ша ва у га ра жа-
ма или на отво ре ним пар ки ра ли шти ма у окви ру при па да ју-
ће пар це ле.

Пар ки ра ње во зи ла на пар це ла ма ин ди ви ду ал ног ста но-
ва ња мо ра се ре ши ти на при па да ју ћим пар це ла ма.

За по тре бе Спорт ско-ре кре а тив ног цен тра „Зве зда ра”, 
пар ки ра ње во зи ла пла ни ра се на сло бод ном де лу при па да-
ју ће пар це ле, и то под зем но или над зем но.

За ста на ре по сто је ћих обје ка та и ко ри сни ке де лат но сти 
зах те ви за пар ки ра њем се оства ру ју на при па да ју ћој пар це ли.

При про јек то ва њу га ра жа у под зем ним ета жа ма но во и-
згра ђе них обје ка та по што ва ти сле де ће еле мен те:

– ши ри на пра ве рам пе по во зној тра ци min. 2,75 m;
– сло бод на ви си на га ра же min. 2,3 m;
– ди мен зи је пар кинг ме ста у га ра жи је 2,5 х 5,0 m са min. 

ши ри ном про ла за од 5,5m;
– по ду жни на гиб пра вих рам пи је max. 12% за от кри ве не 

и 15% за по кри ве не.
Пар кинг ме ста, на отво ре ним пар ки ра ли шти ма, управ-

на на осу кре та ња во зи ла, пред ви де ти са ди мен зи ја ма 2,5 х 
5,0 m (min. 2,3 х 4,8 m) са ши ри ном про ла за 6,0 m (min. 5,4 
m), а за по ду жна са ди мен зи ја ма min. 5,5 m x 2,0 m.

За пла ни ра не објек те и објек те ко ји се ре кон стру и шу 
или до гра ђу ју услов за из град њу је обез бе ђи ва ње по треб ног 
бро ја пар кинг ме ста на при па да ју ћој пар це ли у под зем ним 
ета жа ма објек та или на сло бод ној по вр ши ни пар це ле пре ма 
да том нор ма ти ву.

Нор ма тив при ме њен за про ра чун по треб ног бро ја пар-
кинг ме ста из ве ден је по ва же ћем ГП-у Бе о гра да до 2021, 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 27/03, 25/05, 34/07 и 
63/09):

за по сто је ће ста но ва ње 0,7 ПМ / ста ну
за пла ни ра но ста но ва ње 1.1 ПМ / ста ну
за тр го ви ну 1 ПМ на 66 m² БРГП
за по сло ва ње 1 ПМ на 80 m² БРГП
за спорт 10 се ди шта / 1ПМ
за пред школ ску уста но ву 1 ПМ на 100 m²

Пла ни ра ни број пар кинг ме ста об у хва та сва ме ста за 
ста ци о ни ра ње во зи ла: на отво ре ним пар ки ра ли шти ма, 
у га ра жа ма ко је мо гу би ти у окви ру објек та, ис под објек-
та или као не за ви сни објек ти на зе мљи или ис под зе мље и 
пре глед но је дат у Та бе ли С1.

Та бе ла С1:
Блок 
број

Ур ба ни стич ка це ли на По тре бан број пар кинг ме ста

Д7а Д7а / О3 110
Д7б Д7б / во до вод 14
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Блок 
број

Ур ба ни стич ка це ли на По тре бан број пар кинг ме ста

Д7ц Д7ц1 / О2 66
Д7ц2 / КДУ 7
Д7ц3 / О1 26

Д8а СЦ „Олимп” 286
Д9а Д9а / И1 / И2 / К2 84 + ин ди ви ду ал но ста но ва ње + 7 Pki*
Д9б Д9б / И1 / И2 / К2 42 + ин ди ви ду ал но ста но ва ње + 12 Pki*
Д10а Д10а1 / К1 316

Д10а2 / И1 ин ди ви ду ал но ста но ва ње + 5 Pki*
Д10а3 / И1 ин ди ви ду ал но ста но ва ње + 9 Pki*
Д10а4 / КДУ 14
Д10а5 / К1 233

Д11а Д11а / И1 ин ди ви ду ал но ста но ва ње + 34 Pki*
Д12а Д12а1 / И1 / К2 221 + ин ди ви ду ал но ста но ва ње + 14 Pki*

Д12а2 / И1 / К2 98 + ин ди ви ду ал но ста но ва ње + 10 Pki*
Д12а3 / К2 128

Укуп но: 1737

* Pki: број пар кинг ме ста за ко мер ци јал не и услу жне де лат но сти у це ли на ма ин ди-
ви ду ал ног ста но ва ња у при па да ју ћем бло ку

Не до зво ља ва се по ста вља ње по је ди нач них га ра жа за 
јед но или ма њи број во зи ла из ве де них од ли ма или на дру ги 
ви зу ел но не при хва тљив на чин.

При ли ком из ра де тех нич ке до ку мен та ци је за из град њу 
под зем них га ра жа нео п ход но је пред ви де ти ме ре обез бе ђе-
ња по сто је ћих обје ка та у не по сред ној бли зи ни пла ни ра них 
под зем них га ра жа.

Пе шач ки са о бра ћај
По вр ши не ре зер ви са не за кре та ње пе ша ка пла ни ра не су 

уз све при мар не и се кун дар не са о бра ћај ни це улич не мре же, 
тро то а ри ма, обо стра но, ши ри не за при мар не 2,0–3,0 m а за 
се кун дар не ши ри не 0,8–2,0 m, а пре ма ре ше њу да том у гра-
фич ком при ло гу бр. 3 „УР БА НИ СТИЧ КО РЕ ШЕ ЊЕ СА О-
БРА ЋАЈ НИХ ПО ВР ШИ НА”.

Са о бра ћај не по вр ши не са озна ка ма пар це ла јав не на ме не 
са бро је ви ма: 104 (ши ри не 5,5 m), 107 ши ри не (5,0 и 3,7 m), 
127 (ши ри не 2,8 m), 128 (ши ри не 5,5 m), 129 и 130 (ши ри не 
по 3,0 m) пла ни ра ју се као пе ша че ке ста зе.

Јав ни град ски пре воз пут ни ка – ЈГПП
Про стор пла на оства ру је ве зу са јав ним град ским пре-

во зом пут ни ка пре ко ли ни ја ауто бу ског са о бра ћај ног под-
си сте ма у ули ца ма Вје ко сла ва Ко ва ча, Де ска ше ва и Ми те 
Ру жи ћа, ли ни ја ма ауто бу ског и трам вај ског, од но сно под-
си сте ма ЛРТ-а, у Бу ле ва ру кра ља Алек сан дра и пла ни ра ног 
тро леј бу ског под си сте ма у ули ца ма Ми ла на Ра ки ћа, Арад-
ској (про ду же так Го спо да ра Ву чи ћа) и Чин гри ји ној.

Пре ма ГП-у Бе о гра да до 2021. го ди не („Слу жбе ни лист 
гра да Бе о гра да”, бр. 27/03, 25/05, 34/07 и 63/09) Бу ле ва ром 
кра ља Алек сан дра пла ни ра се из град ња ла ког шин ског си-
сте ма, тзв. ЛРТ-а, ме ђу тим, до ре а ли за ци је пла ни ра ног 
ЛРТ-а за др жа ва ју се тра се по сто је ћег трам вај ског под си сте-
ма у Бу ле ва ру кра ља Алек сан дра.

Пре ма ду го роч ним план ским по став ка ма раз во ја и уна-
пре ђе ња си сте ма ЈГПП-а, а у скла ду са ГП-ом Бе о гра да до 
2021. го ди не („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 27/03, 
25/05, 34/07 и 63/09) у окви ру по сма тра ног пла на, тј. у Ули-
ци Ми ла на Ра ки ћа пла ни ра се ре а ли за ци ја про гра ма но вих 
тро леј бу ских ли ни ја са из град њом дво смер не кон такт не 
мре же са но са чи ма-сту бо ви ма дуж Ули це Ми ла на Ра ки ћа 
као и у окви ру пла ни ра ног тро леј бу ско-ауто бу ског тер ми-
ну са (План де таљ не ре гу ла ци је Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра 
за бло ко ве из ме ђу ули ца Вје ко сла ва Ко ва ча, Ми ла на Ра ки ћа, 
Ца ра Јо ва на Цр ног, Хек то ро ви ће ве и Ба ту то ве („Слу жбе ни 

лист гра да Бе о гра да”, број 28/02)) са ду плим па ром кон такт-
них трол них во до ва.

Пре ма план ским по став ка ма и смер ни ца ма раз во ја си-
сте ма ЈГПП-а у окви ру по сма тра ног пла на, тј. у ули ца ма 
ко је су уну тар об у хва та пла на: Ариљ ска, Но во брд ска, Ка ме-
но гор ска, Про те Ђу ри ћа, Јо ва на Ђа је и Вој во де Бла же те, не 
пла ни ра се уво ђе ње ли ни ја ЈГПП-а.

4.5.2. Оп шта пра ви ла уре ђе ња са о бра ћај них по вр ши на
Тра се про јек то ва них са о бра ћај ни ца у си ту а ци о ном и 

ни ве ла ци о ном пла ну при ла го ди ти те ре ну и ко та ма из ве де-
них са о бра ћај ни ца са од го ва ра ју ћим па до ви ма.

Ди мен зи о ни са ње ко ло во зних по вр ши на из ве сти у скла-
ду са оче ки ва ним са о бра ћај ним оп те ре ће њем по ва же ћим 
про пи си ма.

Ула зе у га ра же и дво ри шта гра ди ти пре ко оја ча них тро-
то а ра и упу ште них ивич ња ка ка ко би пе шач ки са о бра ћај 
остао у кон ти ну и те ту.

Ни ве ла ци ју но вих кол ских и пе шач ких по вр ши на ускла-
ди ти са окол ним про сто ром и са др жа ји ма као и са по тре-
бом за до во ља ва ња ефи ка сног од вод ња ва ња ат мос фер ских 
во да.

Од вод ња ва ње ат мос фер ских во да из вр ши ти пу тем слив-
ни ка и це во во да до ка на ли за ци је, а из бор слив ни ка ускла-
ди ти са об ра дом по вр ши не на ко јој се на ла зи (ко ло воз или 
тро то ар).

Ко ло во зне за сто ре свих пла ни ра них и по сто је ћих – за др-
жа них са о бра ћај ни ца ра ди ти са ас фалт ним ма те ри ја ли ма.

По вр ши не за ми ру ју ћи са о бра ћај на отво ре ним пар ки-
ра ли шти ма ра ди ти са за сто ром од ас фалт-бе то на или од 
пре фа бри ко ва них бе тон ских или бе тон-тра ва еле ме на та у 
за ви сно сти од кон цеп ци је пар тер не об ра де.

По вр шин ску об ра ду тро то а ра из ве сти са за вр шном об-
ра дом од ас фалт ног бе то на или по пло ча њем пре фа бри ко-
ва ним бе тон ским еле мен ти ма.

Оиви че ње ко ло во за, пе шач ких по вр ши на и пар ки ра ли-
шта из ве сти уград њом бе тон ских пре фа бри ко ва них ивич-
ња ка.

На сва ком пе шач ком пре ла зу оба ве зно угра ди ти упу-
ште не ивич ња ке или дру ге од го ва ра ју ће пре фа бри ко ва не 
еле мен те ка ко би се омо гу ћи ло нео ме та но кре та ње ин ва-
лид ских ко ли ца и би ци кли ста.

Хо ри зон тал ну и вер ти кал ну са о бра ћај ну сиг на ли за ци-
ју, на свим са о бра ћај ни ца ма и са о бра ћај ним по вр ши на ма, 
про јек то ва ти и из ве сти у скла ду са од ред ба ма За ко на о без-
бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма.

Са ста но ви шта без бед но сти са о бра ћа ја оба ве зно из ве-
сти ква ли тет ну и аде кват ну ра све ту свих са о бра ћај ни ца и 
са о бра ћај них по вр ши на.

Пра ви ла за ре ша ва ње пар ки ра ња у окви ру пар це ле
Про пи сан број пар кинг ме ста ре ши ти у окви ру гра ђе-

вин ске пар це ле.
Под зем не или над зем не га ра же мо гу би ти јед но е та жне 

или ви ше е та жне.
Га ба рит под зем не га ра же мо же би ти ве ћи од га ба ри та 

објек та, до за у зе то сти пар це ле до 90%, уко ли ко не по сто је 
не ка дру га тех нич ка огра ни че ња ко ји ма би се угро зи ла без-
бед ност су сед них обје ка та.

4.6. Сло бод не и зе ле не по вр ши не
На осно ву де таљ не ана ли зе по вр ши на по сто је ћег ста ња 

зе ле ни ла, на под руч ју Пла на де таљ не ре гу ла ци је Бу ле ва ра 
кра ља Алек сан дра за бло ко ве у зо ни СЦ „Олимп”, сло бод-
не и зе ле не по вр ши не из но се око 12.0811 m² или око 68% 
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те ри то ри је ко ју об у хва та план. Про сеч на по вр ши на сло бод-
них и зе ле них про сто ра по ста нов ни ку је у окви ру нор ма ти-
ва пре по ру че ним и пред ви ђе ним ГУП-ом. Има ју ћи у ви ду и 
бли зи ну шу ма парк „ЗВЕ ЗДА РА” као и ви со ко фор ми ра не 
др во ре де у глав ној кол ској са о бра ћај ни ци (Бу ле вар кра ља 
Алек сан дра), ове зе ле не по вр ши не се мо гу сма тра ти за до во-
ља ва ју ћим.

Овим пла ном пред ви ђе но је фор ми ра ње је дин стве ног хо-
мо ге ног си сте ма зе ле ни ла, ко је је ме ђу соб но по ве за но у рав-
но мер ној и ра ци о нал ној дис по зи ци ји. Оту да је нео п ход но 
очу ва ти што ви ше по сто је ћу ве ге та ци ју и угра ди ти у град ску 
струк ту ру, чи ме би се фор ми рао си стем зе ле ни ла обез бе ђен 
од го ва ра ју ћим ме ра ма не ге, за шти те и одр жа ва ња.

Из бор сад ног ма те ри ја ла за сни ва се на по сто је ћим ква-
ли тет ним вр ста ма при ла го ђе ним на ме ни по вр ши на. Уче-
шће ли шћар ских вр ста је до ми нант но и кре ће се од 70–80%, 
че ти нар ских 10–15%, док су жбу на сте вр сте због про стор-
них мо гућ но сти ми ни мал но за сту пље не, 10–15% и то у руб-
ним де ло ви ма зе ле них по вр ши на.

Пре ма на ме ни по вр ши на и ре жи му ко ри шће ња раз ли-
ку ју се сле де ће ка те го ри је зе ле ни ла:

– ли ниј ско зе ле ни ло или др во ре ди
– зе ле ни ло спорт ско-ре кре а тив ног цен тра „Олимп"
– зе ле ни ло деч јих уста но ва
– зе ле ни ло уз ко му нал не објек те („Бе о град ски во до вод и 

ка на ли за ци ја”)
– зе ле ни ло уз но во пла ни ра не ти по ве ста но ва ња – отво-

ре ни блок и ин ди ви ду ал но ста но ва ње
– јав не зе ле не по вр ши не (део пра це ле 4799/3, од но сно 

це ла пар це ла 4565/5 и део пар це ле 4564/1).

Ли ниј ско зе ле ни ло
Ли ниј ско зе ле ни ло чи не др во ре ди уз са о бра ћај ни це, пе-

шач ке ко ри до ре и пар ки ра ли шта. Ова ка те го ри ја зе ле ни ла 
у по сто је ћем ста њу не по сто ји. У но во пла ни ра ном ста њу 
пред ви ђа се од др во ред них вр ста ко је ће фор ми ра ти ви со ке 
и ком пакт не кро шње са ре ду ци ра ним ко ре но вим си сте мом 
и аси ми ла ци о ним ор га ни ма от пор ним на из дув не га со ве, 
пра ши ну и бу ку. На про стор ним це ли на ма где се гра ђе-
вин ска ли ни ја обје ка та по кла па са ре гу ла ци о ном, др во ре ди 
у окви ру зо не ста но ва ња се не мо гу фор ми ра ти. На но во-
пла ни ра ним пар кинг про сто ри ма фор ми ра ти др во ред на 
ра сто ја њу од 7–9 m што об у хва та за сен че ност 2–3 пар кинг 
ме ста.

Зе ле ни ло спорт ско-ре кре а тив ног цен тра „ОЛИМП”
Ова зе ле на по вр ши на је ре зул тат план ског и си сте мат-

ског по ди за ња биљ них на са да, по ста вље них пре 30-так го-
ди на, ко ја је у пу ној фор ми и функ ци ји. Осим ре дов ног одр-
жа ва ња уз при ме ну агро тех нич ких ме ра, ње но по сто ја ње је 
у пот пу но сти за до во ља ва ју ће. Обод но зе ле ни ло уз гра ни цу 
ком плек са СЦ фор ми ра но је у ли не ар ном ни зу и пред ста-
вља вид улич ног зе ле ни ла, ко је по ред за штит не функ ци је 
има и естет ску.

Зе ле ни ло уз деч је уста но ве
Сме ште но је у ур ба ни стич ким це ли на ма Д7ц2 и Д10а4, 

ви со ке ли шћар ске вр сте сво јим им по зант ним ди мен зи ја-
ма кру на по сти гле су мак си мал ну по кров ност зе мљи шта, 
па се на овим по вр ши на ма пред ви ђа ју ре дов не и ин тен зив-
ни је са ни тар но-хи ги јен ске ме ре не ге као и ре кон струк ци ја 
трав ња ка. При ли ком за ме не и по пу не зе ле ни ла, ко ри сти ти 
вр сте ко је не ма ју те шке, круп не и ме сна те пло до ве као и вр-
сте без бо дљи и тр но ва. Та ко ђе тре ба из бе га ва ти вр сте ко је 
иза зи ва ју алер го ло шка обо ле ња.

Зе ле ни ло уз ко му нал не објек те (Бе о град ски во до вод 
и ка на ли за ци ја)

Кон цепт фор ми ра ња зе ле ни ла на овој на ме ни по вр ши не 
је спе ци фи чан, због по сто ја ња под зем них ре зер во а ра ко ји 
су пре кри ве ни бе тон ском пло чом. Из тог раз ло га, нео п ход-
но је фор ми ра ње „чи стог” трав ња ка на прет ход но на не том 
зе мљи шном суп стра ту, ду би не око 50 cm. Обод ни део ком-
плек са као и фрон тал ни про стор по сто је ћих по слов них 
обје ка та, озе ле не ти но вим гру па ци ја ма ши бља у ком би на-
ци ји са се зон ским цве ћем.

Зе ле ни ло уз но во пла ни ра не ти по ве ста но ва ња 
– отво ре ни блок, ком пакт ни блок и ин ди ви ду ал но 

ста но ва ње
Зе ле не по вр ши не на овим пар це ла ма об у хва та ју све 

ви со ко вред но ва не вр сте из сним ка по сто је ћег ста ња ве-
ге та ци је (ма ну а ла ва ло ри за ци је). То су ли шћар ске вр сте 
(пла тан, ја вор, бре за, ли па, со хо ра, ке стен и др.) као и че-
ти нар ске (ке дар, цр ни бор, ду гла зи ја, ту ја и др.) ко је има ју 
ви со ко фор ми ра не кро шње и у пу ној су фи зич кој зре ло сти.

Нео п ход но је фор ми ра ње но вих трав ња ка и уво ђе ње 
но вих гру па ци ја де ко ра тив них жбу на стих вр ста, чи ме се 
оства ру је ди на ми ка про сто ра.

Зе ле ни ло на гра ђе вин ским пар це ла ма из над пла ни ра-
них под зем них га ра жа, пре вен стве но уре ди ти као про сто-
ре за игру де це са свим еле мен ти ма мо би ли ја ра на ве де ним 
у прет ход ном ста ву. Зе ле не пор ши не мо гу би ти у жар ди ње-
ра ма из диг ну те за 50–60 cm у ви ду ка се та. Ис под ни воа те-
ре на та ко ђе је упу ште на кров на ра ван га ра же за 50 cm чи ме 
се по сти же зе мљи шни суп страт око 100 cm са нео п ход ним 
др ве на жним сло јем и хи дро и зо ла ци јом. Ова ду би на зе мље 
омо гу ћа ва раз вој вр ста са пли ћим ко ре но вим си сте мом ко ја 
чи ни осно ву за из бор сад ног ма те ри ја ла. То су пр вен стве-
но жбу на сте и ни ско по ле гле вр сте као и ра зно вр сне цвет не 
кул ту ре и по кри ва чи тла.

Уре ђе ње пар це ла стам бе них и стам бе но-по слов них обје-
ка та би ће ве за но и за на чин и ква ли тет ста но ва ња. По што 
се у овој зо ни ра ди углав ном о ста но ва њу ви со ког ни воа 
по треб но је пар це ле опре ми ти и лук су зним зе ле ни лом. 
Нео п ход но је фор ми ра ње но вих трав ња ка и уво ђе ње но вих 
гру па ци ја де ко ра тив них жбу на стих вр ста, чи ме се оства ру-
је ди на ми ка про сто ра.

Јав не зе ле не по вр ши не
Пред мет ним пла ном пла ни ра на је јав на зе ле на по вр ши-

на на де лу пар це ле 4799/3. Део пар це ле 4799/3 пред ста вља 
део про стор не це ли не уз Бу ле вар кра ља Алек сан дра ко-
ја ни је план ски тре ти ра на и ко јој тек пред сто ји про стор но 
уоб ли ча ва ње. Кон цепт фор ми ра ња зе ле ни ла на овој јав ној 
зе ле ној по вр ши ни тре ба ускла ди ти са фор ми ра ним др во-
ре ди ма уз Бу ле вар кра ља Алек сан дра, уз фор ми ра ње но вих 
трав ња ка.

Пред мет ним пла ном пла ни ра на је јав на зе ле на по вр ши-
на на пар це ли 4565/5 и де лу пар це ле 4564/1. На ве де не пар-
це ле пред ста вља ју део про стор не це ли не отво ре ног бло ка 
О1 са јед не стра не, а са дру ге се на сла ња ју на спорт ско-ре-
кре а тив ни ком плекс „Олимп”. Сто га кон цепт фор ми ра ња 
зе ле ни ла на овој јав ној зе ле ној по вр ши ни тре ба ускла ди ти 
са кон цеп ци јом озе ле ња ва ња у овим кон такт ним про стор-
ним це ли на ма.

Оп шта пра ви ла за озе ле ња ва ње сло бод них по вр ши на
Уре ђи ва ње сло бод них по вр ши на ра ди ти на осно-

ву си ту а ци је по сто је ћег ста ња, из ра ђе не би о ло шке осно-
ве и син хрон пла на. Пре при сту па из ра де про јек та ви со ко 
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вред но ва ну по сто је ћу ве ге та ци ју шти ти ти и тре ти ра ти 
као са став ни део про јек та. Но вом ве ге та ци јом по треб но је 
пре све га уна пре ди ти жи вот ни про стор и по бољ ша ње ми-
кро кли ма та. За одр жа ва ње зе ле ни ла, про јек том хи дро ин-
ста ла ци је пред ви де ти хи дрант ску мре жу. По ред по сто је ће 
ве ге та ци је пред ви де ти до пу ну сад ни ца ста ру 1–12 го ди на, 
сад њом зим зе ле ног и ли сто пад ног ши бља. С об зи ром на ра-
зно вр сност про сто ра, зе ле ни ло по ред сво је основ не би о ло-
шке функ ци је слу жи и за раз гра ни че ње, од но сно про стор ну 
изо ла ци ју стам бе ног де ла од ко му нал ног про сто ра.

При ли ком про јек то ва ња и из во ђе ња пла ни ра ти све пор-
теб не ме ре за за шти ту ста ба ла, др во ре да као и свог ви со-
ко-вред но ва ног по сто је ћег зе ле ни ла. Ни ве ла ци о но-ре гу-
ла ци о ним ре ше њем обез бе ди ти пра вил но оти ца ње во де од 
објек та пре ма сло бод ном про сто ру ка слив ни ци ма и ри го-
ла ма. Обез бе ди ти ми ни мал но од сто ја ње ден дро вр ста од 
под зем них ин ста ла ци ја. Све гра ђе вин ске као и шу мар ске 
ра до ве ра ди ти пре ма ва же ћим про пи си ма.

4.7. Тех нич ка ин фра струк ту ра

4.7.1. Во до вод
Те ри то ри ја овог Пла на при па да тре ћој (III) ви син ској 

зо ни бе о град ског во до вод ног си сте ма.
На те ри то ри ји овог пла на на ла зи се ком плекс ЈКП „Бе-

о град ски во до вод и ка на ли за ци ја” са зна чај ним објек ти ма 
во до вод ног си сте ма: ре зер во а ром „Зве зда ра” дру ге ви син-
ске зо не во до снаб де ва ња са ко том пре ли ва од КП = 202,0 
mnm и ко том дна ре зер во а ра од КД = 197 mnm и при мар-
ним, ма ги страл ним це во во ди ма дру ге ви син ске зо не Ø800 
mm и Ø600 mm. Пре ко овог ре зер во а ра и ЦС „Зве зда ра” 
вр ши се по ти ски ва ње во де у кон зум но под руч је III (тре ће) 
ви син ске зо не, ко ме при па да и ком плет на те ри то ри ја овог 
пла на.

Во до снаб де ва ње пред мет ног ком плек са вр ши се пре ко 
по сто је ћих при мар них и се кун дар них це во во да, а под ути-
ца јем црп не ста ни це III зо не – ЦС „Зве зда ра” са ин ста ли-
са ним про ти ца јем Qинст=930 (l/s) и ре зер во а ром „Зве зда ра”.

Ста ње из гра ђе но сти во до вод не ди стри бу тив не мре же на 
овом под руч ју ни је за до во ља ва ју ће, те је по треб на ре кон-
струк ци ја и из град ња но ве.

По сто је ће ста ње
Ста ње при мар не во до вод не мре же овог под руч ја је за-

до во ља ва ју ће за са да шњу по тро шњу кон зу ма. Се кун дар на, 
од но сно ди стри бу тив на мре жа је, за раз ли ку од при мар не, 
у ло шем ста њу: ни је из гра ђе на у свим ули ца ма, а у ве ћи ни 
ули ца су по ло же не це ви ма лог преч ни ка („Бе ла мре жа”).

(„Бе ла мре жа” – це ви ма ње од 0100 mm од но сно Ø80 mm, 
пред ви ђе не су за уки да ње.)

Ма ги страл ним це во во ди ма Ø400 mm и Ø700 mm ко-
ји иду из црп не ста ни це ЦС „Зве зда ра”, део во де се упу ћу-
је пре ма ре зер во а ру „Стој чи но бр до” (III ви син ска зо на). У 
усло ви ма мак си мал не по тро шње во де, у лет њем пе ри о ду, 
овај ре зер во ар има из рав на ва ју ћу уло гу, и као што је ре че-
но, по кри ва тј. снаб де ва ком плет но под руч је овог пла на.

По сто је ћа ди стри бу тив на мре жа је углав ном до тра ја ла, 
у ло шем је ста њу и не до вољ них је преч ни ка ис под Ø100 mm 
(„Цо лов ска” или „Бе ла мре жа”).

У ди стри бу тив ној мре жи су ви со ки рад ни при ти сци, 
због бли зи не црп не са ни це Ц.С. „Зве зда ра”, те је мо гу ће за-
др жа ти у функ ци ји и це во во де преч ни ка Ø100 mm. По да ци 
о при ти сци ма у улич ној во до вод ној мре жи, би ће ме ро дав ни 
за ди мен зи о ни са ње но ве во до вод не ди стри бу тив не мре же.

На гра фич ком при ло гу бр. 07 „ПЛАН ВО ДО СНАБ ДЕ-
ВА ЊА”, у раз ме ри 1:1000, при ка за на је по сто је ћа при мар на 
и се кун дар на (ди стри бу тив на) во до вод на мре жа и објек ти, 
за јед но са пла ни ра ном мре жом за овај план.

Пла ни ра но ста ње
У по гла вљу о по сто је ћем ста њу опи сан је ре жим ра да 

во до вод ног си сте ма ко ји снаб де ва и ово под уч је гра да. Тај 
део во до вод ног си сте ма је за до во ља ва ју ћи (при мар на мре-
жа и објек ти) и оста је не про ме њен, у функ ци ји за на ве де ни 
план ски пе ри од.

Пла ни ра но ста ње во до вод не мре же 
(уну тар гра ни ца пла на)

Пред мет на те ри то ри ја пла на у пот пу но сти при па да тре-
ћој (III) ви син ској зо ни Бе о град ског во до вод ног си сте ма. 
Ка ко је већ ре че но, улич на, се кун дар на мре жа по сто ји у 
го то во свим ули ца ма пред мет ног пла на, али не за до во ља-
ва у по гле ду ди мен зи ја преч ни ка це ви – тзв. „Бе ла мре жа”. 
Ова ква мре жа је у ве ћи ни ули ца и мо ра се пред ви де ти но ва 
– где ће ми ни мал ни про фил се кун дар не во до вод не мре же 
би ти Ø150 mm.

Овим пла ном пред ви ђе не су но ве це ви од го ва ра ју ћег 
преч ни ка у свим ули ца ма ко је има ју „Бе лу мре жу”, а та кве 
су ско ро све ули це пред мет ног под руч ја где је преч ник це ви 
ма њи од Ø100 mm.

Во до вод на мре жа је пред ви ђе на као пр сте на ста, без сле-
пих кра је ва ко ји са да по сто је и ко ји су по ве за ни у пр стен. 
То је био је дан од зах те ва „Бе о град ског во до во да”.

Пла ни ра но ре ше ње во до во да ура ђе но је на осно ву усво-
је ног ела бо ра та: „Aнализа по сто је ће и но ве во до вод не мре-
же за ре а ли за ци ју про грам ско – про стор ног ре ше ња Де-
таљ ног ур ба ни стич ког пла на Бу ле ва ра ре во лу ци је” – ЦЕП 
– 1995. го ди не и усло ва из да тих од ЈКП „Бе о град ски во до-
вод и ка на ли за ци ја”.

Кроз ову те ри то ри ју не пред ви ђа се из град ња при мар-
них це во во да или дру гих зна чај них обје ка та во до вод ног си-
сте ма.

У свим ули ца ма се кун дар на мре жа „бе лих” це ви (цо лов-
на мре жа) пла ни ра на је за за ме ну, но вим це ви ма, ве ћег од-
го ва ра ју ћег преч ни ка. Та ко су пред ви ђе ни но ви це во во ди у 
сле де ћим ули ца ма пла на:

– це во вод Ø200 mm у Ули ци Ми те Ру жи ћа, ко јим се 
по ве зу ју по сто је ћи це во во ди: Ø400 mm у Бу ле ва ру кра ља 
Алек сан дра и Ø200 mm у Ули ци Ми ла на Ра ки ћа у ду жи ни 
од L=320,0 m;

– це во вод Ø200 mm у Де ска ше вој ули ци, ко јим се по ве-
зу ју по сто је ћи це во во ди: та ко ђе Ø400 mm у Бу ле ва ру кра-
ља Алек сан дра и Ø200 mm у Ули ци Ми ла на Ра ки ћа, ду жи не 
L=310,0 m.

Овим це во во ди ма за тва ра се пр стен из ме ђу ули ца Бу ле-
вар кра ља Алек сан дра, Де ска ше ве, Ми ла на Ра ки ћа и Ми те 
Ру жи ћа, што је је дан од усло ва „Бе о град ског во до во да” за 
ово под руч је, чи ме се по сти же по у зда ни је и уред ни је во до-
снаб де ва ње.

– це во вод Ø150 mm (ма ња де о ни ца) у Ули ци Ти хо ми ра 
Ви шњев ца ко ји се на ста вља све до спо ја са по сто је ћом це ви 
Ø200 (Ø150) mm у Ули ци Ми ла на Ра ки ћа (ду жи не L=45,0 m);

– це во вод Ø150 mm, L=330,0 m у Ули ци Про те Ђу ри ћа, 
ко ји ће се по ве за ти са пла ни ра ним це во во дом Ø200 mm у 
Ули ци Ми те Ру жи ћа. Са да је у тој ули ци цо лов на ста ра цев 
Ø 8/4”, ко ја се уки да што је од усло ва „Бе о град ског во до во да”;

– це во вод Ø150 mm у Ули ци Вој во де Бла же те, ду жи не 
L=315,0 m, по ве зан је на јед ном кра ју на пла ни ра ни це во вод 
Ø200 mm у Ули ци Ми те Ру жи ћа, а на дру гом кра ју на пла-
ни ра ни це во вод Ø200 mm у Де ска ше вој ули ци;
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– це во вод Ø150 mm у Каменoгорској ули ци ду жи не 
L=330,0 m, ко ји је та ко ђе по ве зан на јед ном кра ју на це во-
вод Ø200 mm у Ули ци Ми те Ру жи ћа, а на дру гом на Ø200 
mm у Де ска ше вој ули ци;

– це во вод Ø150 mm, ду жи не L=294,0 m (гра ни ца пла на) 
у Ули ци Ариљ ској, по ве зан је на пла ни ра не це во во де у Ули-
ци Ми те Ру жи ћа и Де ска ше вој;

– це во вод Ø100 mm Ули ци Но во брд ској, ду жи не L=155,0 
m, ко ји се на јед ном кра ју ве зу је за пла ни ра ни це во вод Ø200 
mm у Ули ци вој во де Бла же те, а на дру гом на по сто је ћи це-
во вод Ø200 mm у Ули ци Ми ла на Ра ки ћа.

Тра се пла ни ра них це во во да су пред ви ђе не, углав ном, 
тро то а ром по сто је ћих са о бра ћај ни ца и то пре те жно тра сом 
по сто је ће „бе ле” мре же ко ја се уки да и за ме њу је но во пла-
ни ра ним це во во ди ма преч ни ка ве ћег од Ø100 mm. За из-
град њу го ре на ве де не во до вод не мре же по треб но је ура ди ти 
ин ве сти ци о но-тех нич ку до ку мен та ци ју пре ма усло ви ма за 
про јек то ва ње ЈКП БВК.

На гра фич ком при ло гу бр. 07 „ПЛАН ВО ДО СНАБ ДЕ-
ВА ЊА”, у раз ме ри 1:1.000, да те су тра се и преч ни ци це во во-
да пла ни ра не во до вод не мре же, као и по сто је ћа мре жа ко ја 
се за др жа ва у функ ци ји.

4.7.2. Ка на ли за ци ја
Пред мет ни ком плекс при па да те ри то ри ји Цен трал ног 

град ског ка на ли за ци о ног си сте ма. Ка на ли са ње овог де ла 
Цен трал ног си сте ма је кон ци пи ра но пре ма оп штем прин-
ци пу ка на ли са ња. Пред мет ним пла ном де таљ не ре гу ла ци-
је, улич на мре жа не знат но се ме ња. Цео ком плекс при па да 
Мо кро лу шком сли ву.

По сто је ће ста ње
Ка на ли за ци ја пред мет ног ком плек са ни је из гра ђе на у 

свим ули ца ма. Ули це ко је не ма ју улич ни ка нал оп штег си-
сте ма су сле де ће:

– Ули ца Ми ла на Ра ки ћа – по тез од те ни ских те ре на СЦ 
„Олимп” до Ули це Ми те Ру жи ћа и да ље (ван гра ни ца пла на),

– Ули ца Мир ка Лу ко ви ћа,
– Ули ца про те Ђу ри ћа,
– Ули ца вој во де Бла же те,
– Ули ца Ка ме но гор ска – део бли жи Ули ци Ми те Ру жи ћа и
– Ули ца Но во брд ска.
Оста лих не ко ли ко ули ца има ка на ли за ци ју, а из гра ђе ни 

су ка на ли за ци о ни при јем ни ци за ово под руч је сли во ва.
Те ри то ри ја овог пла на има за во до дел ни цу Ули цу Ми-

ла на Ра ки ћа, а хи дро граф ски је ре ше на та ко да ве ли ки део 
те ри то ри је (из ме ђу ули ца Ми те Ру жи ћа и Де ска ше ве – при-
бли жно) гра ви ти ра пре ма по сто је ћем ка на лу ОАЦ 300 – 
ОАЦ 600 mm у Бу ле ва ру кра ља Алек сан дра (две гра не ка на-
ла ко је се укљу чу ју у бе тон ски по сто је ћи ко лек тор оп штег 
си сте ма ОБ 60/110 cm у Ули ци Ве ли за ра Ко са но ви ћа. На ве-
де ни део те ри то ри је при па да под сли ву „Ду бо ки по ток” Мо-
кро лу шког сли ва.

Оста ли део се ка на ли ше пре ма Чу бур ском под сли ву 
(Спорт ско-ре кре а тив ни цен тар „Олимп”, по гон ЈКП „Бе-
о град ски во до вод и ка на ли за ци ја” и пи ја ца). Да кле, це ла 
па ди на гра ви ти ра пре ма Бу ле ва ру кра ља Алек сан дра у ко-
ме по сто ји од го ва ра ју ћи при јем ник за ка на ли за ци о не во де. 
Углав ном се ра ди о под руч ју са згра да ма по ро дич ног ти па, а 
пла ном се не пред ви ђа ви со ка град ња. У ули ца ма ко је не ма-
ју ка на ли за ци ју от пад не во де се од во де ло кал но, у сеп тич ке 
ја ме. Ве ћи на згра да има из ли ве у по дру ми ма, а то он да дик-
ти ра ду бо ку ка на ли за ци о ну мре жу.

По сто је ћа улич на ка на ли за ци о на мре жа при ка за на је на 
гра фич ком при ло гу бр. 08 „ПЛАН КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ”, за-
јед но са пла ни ра ном мре жом.

Пла ни ра но ре ше ње ка на ли за ци је
Усва ја се и за др жа ва по сто је ћи прин цип ка на ли са ња ове 

ло ка ци је пре ма оп штем си сте му. Пла ни ра ни ка на ли су тра-
си ра ни осо ви ном са о бра ћај ни ца. Кон цепт ре ше ња ка на ли-
за ци је пред мет ног под руч ја сво ди се на пла ни ра ње ка на ли-
за ци је оп штег си сте ма у ули ца ма ко је не ма ју ка на ли за ци ју и 
ње но укла па ње у по сто је ћу мре жу.

У Ули ци Ми ла на Ра ки ћа пред ви ђен је ка нал оп штег си-
сте ма мин. ОК 300 mm на де о ни ци ко ја не ма ка на ли за ци ју, 
у ду жи ни од L=340,0 m. За ову де о ни цу је по треб но ура ди ти 
и ин ве сти ци о но-тех нич ку до ку мен та ци ју.

На по те зу ули ца Но во брд ска – Вој во де Бла же те пла ни-
ран је оп шти ка нал мин. Ø300 mm ко ји се ве зу је на пла ни-
ра ни Ø400 mm у Де ска ше вој ули ци. Укуп на ду жи на овог ка-
на ла је L=195,0 m.

На де о ни ци ули це Каменoгорске бли жој Ули ци Ми те Ру-
жи ћа, пла ни ран је улич ни ка нал Ø300 mm, ду жи не L=105,0 
m, ко ји би се ве зао на по сто је ћи оп шти ка нал ОК 350 mm у 
Ули ци Ми те Ру жи ћа.

Го ре на ве де ни пла ни ра ни ка на ли су по је ди нач ни улич ни ка-
на ли ко ји се ве зу ју на обли жњу по сто је ћу ка на ли за ци о ну мре жу.

Пла ни ра ју се ка на ли и у ули ца ма Мир ка Лу ко ви ћа, Но-
ва, Про те Ђу ри ћа, Вој во де Бла же те и Јо ва на Ђа је, а ова гру-
па ци ја чи ни је дан ма ли слив, ка ко је и ре ше на ка на ли за ци-
ја овог де ла пред мет ног пла на. За све че ти ри ули це по сто ји 
глав ни про је кат ко ји је ура ђен у Про јект ном би роу ЈКП БВК, 
ка ко сто ји у усло ви ма ЈКП БВК, под на зи вом „Глав ни про је-
кат ка на ли за ци о не мре же оп штег си сте ма у ули ца ма: М.Лу-
ко ви ћа, Про те Ђу ри ћа, Јо ва на Ђа је и Вој во де Бла же те”, ко ји 
пред ста вља сте че ну оба ве зу за пред мет ни план.

Ка ко пред мет ним пла ном ни је до шло до про ме на са о-
бра ћај не ма три це и ре гу ла ци је по ме ну тих ули ца, ре ше ње из 
овог про јек та мо же се при ме ни ти за овај план ски до ку мент.

Овим про јек том пред ви ђа ју се сле де ћи ка на ли оп штег 
си сте ма:

– ка нал Ø300 – Ø350 mm у Ули ци про те Ђу ри ћа, укуп не 
ду жи не L=273,5 m;

– ка нал Ø300 mm у Ули ци вој во де Бла же те, укуп не ду-
жи не L=399,0 m;

– ка нал Ø300 mm у Ули ци Но ва, ду жи не L=64,2 m;
– ка нал Ø300 mm у Ули ци Мир ка Лу ко ви ћа, ду жи не 

L=79,0 m;
– ка нал Ø350 mm у Ули ци Јо ва на Ђа је, ду жи не L=91,0 m;
– ка нал Ø300 mm у Ули ци Ка ме но гор ској, ду жи не L=52,5 m.
На ве де ни ка на ли се јед ним ве зним ка на лом Ø350 mm 

укљу чу ју у по сто је ћу ка на ли за ци о ну мре жу оп штег си сте-
ма, у ка нал ОК 350 mm у Ули ци Ка ме но гор ској, овај у ка нал 
ОАЦ 400 у Де ска ше вој ули ци. Пла ни ра ни ка нал Ø300 mm у 
Ули ци Ка ме но гор ској укљу чу је се у по сто је ћи ка нал ОК 350 
mm у ул. Ми те Ру жи ћа. Пла ни ра на је и ре кон струк ци ја по-
сто је ћег ка на ла ОК 250 mm у Де ска ше вој на про фил Ø400 
mm, у ду жи ни од L=95,0 m.

Усло ви ма „Бе о град ског во до во да и ка на ли за ци је” пла-
ни ра ни улич ни ка нал у ул. Вје ко сла ва Kовача преч ни ка 
Ø500 mm, као део рас те рет ног ко лек то ра чу бур ског сли ва, 
овим пла ном ни је пред ви ђен, јер исти ни је об у хва ћен гра-
ни ца ма овог пла на.

Пла ни ра на ка на ли за ци о на мре жа, за јед но са по сто је ћом 
при ка за на је на гра фич ком при ло гу бр. 08 „ПЛАН КА НА-
ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ”, а нa си ту а ци ји у раз ме ри 1:1.000.

4.7.3. Елек тро мре жа
У окви ру пред мет ног пла на из гра ђе не су сле де ће ТС 

10/0,4 kV:
– „Ми ла на Ра ки ћа – Ти хо ми ра Вишњeвца” (рег. бр. 

Б-224) сна ге 1000 kVA,
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– „Ми ла на Ра ки ћа 86, СЦ Зве зда ра” (рег. бр. Б-396) сна ге 
630 kVA,

– „Ми ла на Ра ки ћа 86, Во до вод” (рег. бр. Б-1401) сна ге 
1260 kVA,

– „Вој во де Бла же те, СЦ Зве зда ра” (рег. бр. Б-887) сна ге 
1000 kVA,

– „Ми ла на Ра ки ћа – Јо ва на Ђа је” (рег. бр. Б-18) сна ге 
1000 kVA,

– „Ми те Ру жи ћа – Про те Ђу ри ћа” (рег. бр. Б-3) сна ге 
1000 kVA.

Мре жа 10 kV из гра ђе на је као под зем ни ка бло ви, ко ји су 
по ста вље ни ис под тро то ар ског про сто ра и сло бод них по вр-
ши на.

Ни ско на пон ска мре жа ма њим де лом је из гра ђе на као 
под зем на, а ве ћим де лом као над зем на, на др ве ним, од но-
сно бе тон ским сту бо ви ма.

По сто је ћа тра фо-ста ни ца „Ми те Ру жи ћа – Про те Ђу ри-
ћа” се из ме шта. По треб ни ка па ци те ти се обез бе ђу ју из но во-
пла ни ра не тра фо ста ни це у бло ку Д12а2 (И1), та ко да се сви 
по сто је ћи во до ви 1 и 10 kV из ове ТС сво де у пла ни ра ну ТС.

По сто је ћа тра фо-ста ни ца „Ми ла на Ра ки ћа – Јо ва на Ђа-
је” се из ме шта у обје кат на углу Ми ла на Ра ки ћа и Де ска ше-
ве ули це (к.п. бр. 4693/9).

За снаб де ва ње по сто је ћих и пла ни ра них по тро ша ча 
елек трич не енер ги је по треб но је из гра ди ти се дам тран-
сфор ма тор ских ста ни ца ка па ци те та 1x1000 kVA.

Пла ни ра не ТC10/0,4KV гра ди ће се:
– у бло ку Д8а, ТС–1 и ТС-2, ка па ци те та 1x1000 kVA,
– у бло ку Д10а1, ТС–3 ка па ци те та 1x1000 kVA,
– у бло ку Д10а5, ТС–4 ка па ци те та 1x1000 kVA,
– у бло ку Д11а, ТС–5 ка па ци те та 1x1000 kVA,
– у бло ку Д12а2 (И1), ТС–6 ка па ци те та 2x1000 kVA,
– у бло ку Д12а3, ТС–7 ка па ци те та 1x1000 kVA,
Пла ни ра не ТC 10/0,4 kV при кљу чи ће се на 10 kV мре жу 

та ко што ће се од ТС 110/10kV „Ми ри је во” до пред мет ног 
Пла на по ло жи ти два ка блов ска во да 10 kV, ко ји ће при хва-
та ју ћи пла ни ра не ТС 10/0,4 kV фор ми ра ти „пр стен”.

Да би се 10 kV ка бло ви при кљу чи ли на ТС 110/10 kV 
„Ми ри је во” по треб но је да се ре кон стру и ше и по ве ћа ка па-
ци тет ТС 110/10 kV „Бе о град 19” и осло бо де 10 kV ка блов-
ске ће ли је у ТС 110/10 kV „Ми ри је во”.

Пла ни ра не ТС 10/0,4 kV мо гу се гра ди ти у скло пу обје-
ка та или као сло бод но сто је ћи обје кат.

Пла ни ра не ТС 10/0,4 kV ка па ци те та 1x1000 kVA мо ра ју 
има ти нај ма ње два оде ље ња и то:

– oдељење за сме штај тран сор ма то ра,
– oдељење за сме штај раз во да ни ског и ви со ког на по на.
Ка па ци те ти 2x1000 kVA мо ра ју има ти нај ма ње три оде-

ље ња и то:
– две про сто ри је за сме штај тран сор ма то ра,
– јед на про сто ри ја за сме штај раз во да ни ског и ви со ког 

на по на.
У сва ком но вом објек ту ко ји се гра ди, или на ње го вој 

пар це ли, пред ви де ти мо гућ ност из град ње ТС 10/0,4 kV, 
осим ако је енер гет ском са гла сно шћу или тех нич ким усло-
ви ма за про јек то ва ње ЕДБ дру га чи је пред ви ђе но. Уку пан 
број но вих ТС 10/0,4 kV ко ји се кроз одо бре ње за из град њу 
мо же да ти не сме би ти ве ћи од пла ном пред ви ђе ног бро ја.

Про сто ри је за сме штај тран сфор ма то ра мо ра ју има ти 
си гур ну звуч ну и то плот ну изо ла ци ју. Сва ка про сто ри ја 
мо ра има ти не сме тан при ступ спо ља. При ступ обез бе ди ти 
из град њом при ступ ног пу та до нај бли же јав не са о бра ћај-
ни це ши ри не 3,00 m но си во сти 5 t. Пла ни ра не ка бло ве 10 
kV из ве сти под зем но, а у ро ву ду би не 0,8 m ши ри не 0,4–0,5 
m. Ров ко па ти дуж по сто је ћих са о бра ћај ни ца па ра лел но са 
ко ло во зом истих. Ни ско на пон ску мре жу у бло ко ви ма са 

ви ше по ро дич ним ста но ва њем из гра ди ти као под зем ну, а у 
ин ди ви ду ал ним као над зем ну. Над зем ну мре жу гра ди ти на 
бе тон ским, од но сно гво зде ним сту бо ви ма. Све са о бра ћај-
ни це опре ми ти ин ста ла ци јом јав ног осве тље ња и при то ме 
по сти ћи за до во ља ва ју ћи ни во фо то ме триј ских ве ли чи на. 
Јав но осве тље ње ће се на па ја ти пре ко по себ не мре же јав ног 
осве тље ња ко ја ће се де лом гра ди ти као под зем на, а де лом 
као над зем на.

4.7.4. ТТ мре жа
Те ри то ри ја об у хва ће на пла ном при па да АТЦ „Зве зда ра”. 

Ка па ци те ти ка блов ских под руч ја де ли мич но за до во ља ва ју 
по тре бе по сто је ћих прет плат ни ка.

Ка блов ска те ле ко му ни ка ци о на ка на ли за ци ја из гра ђе на 
је дуж ули ца Ми ла на Ра ки ћа, Ми те Ру жи ћа, Де ска ше ве, Бу-
ле ва ра кра ља Алек сан дра, Ти хо ми ра Ви шњев ца, Вје ко сла ва 
Ко ва ча ка па ци те та 16, 7, 4 и 2 те ле ко му ни ка ци о не це ви.

Ди стри бу тив на те ле ко му ни ка ци о на мре жа из ве де на је 
ар ми ра ним ка бло ви ма по ста вље ним сло бод но у зе мљу и 
увлач ним ка бло ви ма по ста вље ним у те ле ко му ни ка ци о ну 
ка на ли за ци ју.

За од ре ђи ва ње по треб ног бро ја те ле фон ских при кљу ча-
ка усво јен је сле де ћи прин цип:

– на сва ке две стам бе не је ди ни це по треб но је обез бе ди-
ти три те ле фон ска при кључ ка;

– за де лат но сти на сва ких 30–50 m² ко ри сног про сто ра 
је дан те ле фон ски при кљу чак;

– деч је уста но ве, спорт ски цен три на сва ких 100–200 m² 
ко ри сне по вр ши не, је дан те ле фон ски при кљу чак.

На ба зи усво је ног прин ци па и ве ли чи не ур ба ни стич-
ких је ди ни ца до шло се до ста ва да је за пред мет но под руч је 
укуп но по треб но око 3.800 те ле фон ских при кљу ча ка. Овај 
број те ле фон ских при кљу ча ка мо гу ће је обез бе ди ти ре кон-
струк ци јом по сто је ће те ле ко му ни ка ци о не мре же, из град-
њом ИС „Клуз” и уво ђе њем но вог ка блов ског под руч ја. 
Уво ђе њем но вог ка блов ског под руч ја ка бла Nо-2 ИС „Клуз”, 
гра ни це по сто је ћих глав них ка бло ва Nо-7 и Nо-23 ће се из-
ме ни ти та ко да ће глав ни те ле ко му ни ка ци о ни кабл Nо-7 по-
кри ва ти бло ко ве Д7а, Д7б, Д7ц1, Д7ц2, Д7ц3, Д8а, кабл Nо-
23 бло ко ве Д9а и Д9б, кабл Nо-2 ИС „Клуз” бло ко ве Д10а1, 
Д10а2, Д10а3, Д10а4, Д10а5, Д11а, Д12а1, Д12а2 и Д12а3.

Ре кон струк ци ја по сто је ће при ступ не те ле ко му ни ка ци-
о не мре же вр ши ће се та ко што ће се из вр ши ти за ме на по-
сто је ћих увлач них ка бло ва у по сто је ћој те ле ко му ни ка ци-
о ној ка на ли за ци ји и по ла га ње но вих те ле ко му ни ка ци о них 
ка бло ва, уме сто по сто је ћих по ста вље них сло бод но у зе мљу.

У но вим објек ти ма пред ви де ти уну тра шње кућ не из во-
де. Из вод не те ле ко му ни ка ци о не ка бло ве по ста ви ти кроз 
при вод ну ка на ли за ци ју.

Уну тра шње кућ не из во де, но ву ди стри бу тив ну те ле ко-
му ни ка ци о ну мре жу ди мен зи о ни са ти за крај ње по тре бе 
прет плат ни ка на том про сто ру.

Све по сто је ће те ле ко му ни ка ци о не ка бло ве и те ле ко му-
ни ка ци о ну ка на ли за ци ју ко ја је угро же на из град њом пла-
ни ра них обје ка та и са о бра ћај ни ца из ме сти ти на без бед ну 
ло ка ци ју.

4.7.5. То пли фи ка ци ја и га со вод на мре жа

То пло вод на мре жа
У скла ду са про гра мом ЈКП „Бе о град ске елек тра не” 

раз во ја си сте ма да љин ског гре ја ња за Бе о град и опре де ље-
њи ма из ва же ћег ГП Бе о гра да 2021. („Слу жбе ни лист гра-
да Бе о гра да”, бр. 27/03, 25/05, 34/07 и 63/09), обез бе ђу је се 
сло бо дан ко ри дор за бу ду ћи ма ги страл ни то пло вод DN 500 
ко ји је пред ви ђен за по ве зи ва ње греј них под руч ја то пла на 
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ТО „Ми ри је во” и ТО „Ко њар ник”. У гра ни ца ма овог пла на 
обез бе ђу је се ко ри дор са мо дуж Де ска ше ве. Пла ни ра ни ко-
ри дор у Ули ци Вје ко сла ва Ко ва ча пред ви ђен је за DN 500.

Пла ни ра не то пло во де про јек то ва ти та ко да ра де у тем-
пе ра тур ном ре жи му 150/75°C, и са на зив ним при ти ском 
НП 6.

То пло вод ну мре жу из во ди ти у пре ди зо ло ва ним це ви ма 
са ми ни мал ним над сло јем зе мље од 0,8 m. Иста је рас по ре-
ђе на оп ти мал но и по ста вље на та ко да пред ста вља нај це лис-
ход ни је ре ше ње у од но су на про стор не мо гућ но сти по је ди-
них са о бра ћај ни ца, пла ни ра ног по ра ста то плот ног кон зу ма 
и нај зад по ло жа ја оста лих ин фра струк тур них во до ва.

То плот не под ста ни це мо ра ју има ти обез бе ђен кол ско-
пе шач ки при ступ и при кључ ке на во до вод, елек трич ну 
енер ги ју и гра ви та ци о ну ка на ли за ци ју. Оне мо ра ју би ти 
звуч но изо ло ва не и вен ти ли ра не. Њи хов та чан број, ка па-
ци тет и дис по зи ци ја би ће де фи ни сан кроз из ра ду и ове ру 
да ље ур ба ни стич ке и тех нич ке до ку мен та ци је.

Га со вод на мре жа
На пред мет ном под руч ју (у гра ни ца ма пред мет ног пла-

на) не по сто ји си стем снаб де ва ња при род ним га сом за по-
тре бе комeрцијалних де лат но сти и до ма ћин ста ва. У не по-
сред ној бли зи ни пред мет ног под руч ја (на 100 m од ње го вог 
ис точ ног де ла у ре о ну рас кр сни ца улицa Ми ла на Ра ки ћа и 
Ми те Ру жи ћа) из ве де на је и у фа зи екс пло а та ци је де о ни ца 
град ског га со во да ГМ 05-04 преч ни ка Ø406.4 mm, и при ти-
ска р=6/12 bar-а.

На осно ву ур ба ни стич ких па ра ме та ра да тих овим пла-
ном из вр ше на је про це на по тро шње при род ног га са у скла-
ду са на ме ном и спрат но шћу по сто је ћих и пла ни ра них по-
вр ши на по је ди них це ли на и она из но си Bh = 1330 m³/h.

Пла ни ра на по тро шња при род ног га са да та је у Слу жбе-
ни та бе лар ном при ка зу, раз вр ста на по це ли на ма:

Бр. це ли не По тро шња га са   Bh (m³/h)
Д9а 100
Д9б 150
Д10а1 200
Д10а3 100
Д10а4 40
Д10а5 110
Д11а 200
Д12а 280
Укуп но: 1330

За по тре бе тех но ло ги је, за гре ва ња про сто ри ја и при пре-
ме са ни тар не во де и ку ва ња, по треб но је из ве сти ди стри-
бу тив ну га со вод ну мре жу ко ја ће се пру жа ти од пла ни ра не 
МРС „Ми ри је во 2” до крај њих по тро ша ча на пред на ве де-
них це ли на.

МРС „Ми ри је во 2” је ван гра ни ца Пла на, де фи ни са на на 
осно ву „Ре гу ла ци о ног пла на на се ља Ми ри је во” („Слу жбе ни 
лист гра да Бе о гра да”, број 20/02) и на ла зи се бли зу рас кр-
шћа ули ца Ми ла на Ра ки ћа и Ма ти це срп ске.

Све га со во де по ла га ти под зем но са ми ни мал ним над-
сло јем зе мље од 0.8 m у од но су на гор њу иви цу га со во да. 
Њи хо ве тра се во ди ти ис под јав них по вр ши на (са о бра ћај ни-
ца, тро то а ра, сло бод не зе ле не по вр ши не).

Од мер но-ре гу ла ци о не ста ни це до ко ри сни ка, би ло да су 
то до ма ћин ства или по слов ни објек ти, из гра ди ти ди стри-
бу тив ну га со вод ну мре жу од по ли е ти ле на. Ову мре жу спа-
ја ти та ко да обра зу је за тво ре не пр сте но ве и омо гу ћи сва ком 
ко ри сни ку снаб де ва ње из два прав ца. Ди мен зи је га со во да 

од ре ди ти кроз из ра ду да ље тех нич ке до ку мен та ци је (кроз 
хи дра у лич ки про ра чун), ко ри сте ћи тип ске пре по ру че не 
преч ни ке НИС ЕНЕР ГО ГА СА и то: ДН 40, 63, 90, 125 и 180. 
У истим ро во ви ма где су га со во ди по ста ви ти ви ше на мен ске 
ка бло ве за да љин ско очи та ва ње по тро шње га са и пре нос 
дру гих сиг на ла.

За штит на зо на у ко јој је за бра ње на сва ка град ња обје ка-
та су пра струк ту ре из но си за ди стри бу тив ни га со вод при-
ти ска р=1/4 bar-а по 1 m ме ре но са обе стра не це ви.

При ли ком про јек то ва ња и из во ђе ња свих на бро ја них 
еле ме на та га со вод не мре же при др жа ва ти се по себ но од-
ред би из „Усло ва и тех нич ких нор ма ти ва за про јек то ва ње 
и из град њу град ског га со во да” („Слу жбе ни лист гра да Бе-
о гра да”, бр. 14/77, 19/77, 18/82, 26/83 и 6/88), „Пра вил ни ка 
о тех нич ким усло ви ма и нор ма ти ви ма за про јек то ва ње и 
из град њу ди стри бу тив них га со во да од по ли е ти лен ских це-
ви за рад ни при ти сак до 4 bar-а” („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 22/92).

4.8. Оста ли усло ви за уре ђе ње про сто ра

4.8.1. Усло ви за шти те гра ди тељ ског на сле ђа
Са аспек та за шти те кул тур них до ба ра и у скла ду са За-

ко ном о кул тур ним до бри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
71/94), пред мет ни про стор се у окви ру сво јих гра ни ца це-
лом по вр ши ном на ла зи у за шти ће ној зо ни ар хе о ло шког 
на ла зи шта, не кро по ле Ан тич ки Син ги ду нум, ко ји је про-
гла шен за кул тур но до бро Ре ше њем За во да за за шти ту спо-
ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да бр. 176/8 од 30. ју на 1964. го-
ди не. Због то га је по треб но обез бе ди ти стал ни ар хе о ло шки 
над зор при ли ком из во ђе ња зе мља них ра до ва.

Уко ли ко се при ли ком из во ђе ња зе мља них ра до ва на и ђе 
на ар хе о ло шке на ла зе или остат ке, све ра до ве тре ба об у-
ста ви ти и оба ве сти ти За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре 
гра да Бе о гра да, ка ко би се пред у зе ле нео п ход не ме ре за њи-
хо ву за шти ту. Ин ве сти тор је ду жан да по чл. 109. и 110. За-
ко на о кул тур ним до бри ма обез бе ди фи нан сиј ска сред ства 
за из во ђе ње ар хе о ло шких ра до ва.

4.8.2. Усло ви за шти те од еле мен тар них не по го да 
и за шти те од ин те ре са за од бра ну

Про стор на ре ше ња и пла ни ра на из град ња пла ном об у-
хва ће ног под руч ја мо ра ју би ти ура ђе на у скла ду са за кон-
ском ре гу ла ти вом из обла сти за шти те од по жа ра, за шти те 
од еле мен тар них не по го да и за шти те у слу ча ју по тре ба зна-
чај них за од бра ну.

Ра ди за шти те од по тре са но во пла ни ра не са др жа је ре а-
ли зо ва ти у скла ду са:

– Пра вил ни ком о тех нич ким нор ма ти ви ма за из град њу 
обје ка та ви со ко град ње у се и змич ким под руч ји ма („Слу-
жбе ни лист СФРЈ”, број 52/9), као и у скла ду са

– Пра вил ни ком о при вре ме ним тех нич ким нор ма ти ви-
ма за из град њу обје ка та ко ји не спа да ју у ви со ко град њу у се-
и змич ким под руч ји ма („Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 39/64).

За шти та од по жа ра:
– Објек ти мо ра ју би ти из ве де ни у скла ду са За ко ном о 

за шти ти од по жа ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 111/09).
– Објек ти ма мо ра ју би ти обез бе ђе ни при ступ ни пу те ви 

за ва тро га сна во зи ла у скла ду са Пра вил ни ком о тех нич ким 
нор ма ти ви ма за при ступ не пу те ве, окрет ни це и уре ђе ње 
пла тоа за ва тро га сна во зи ла у бли зи ни обје ка та по ве ћа ног 
ри зи ка од по жа ра („Слу жбе ни лист СРЈ”, број 8/95).

– При ме ни ти од ред бе Пра вил ни ка о тех нич ким нор ма-
ти ви ма за за шти ту ви со ких обје ка та од по жа ра („Слу жбе ни 
лист СФРЈ”, број 7/84).
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– Стам бе не објек те ре а ли зо ва ти у скла ду са Од лу ка ма о 
усло ви ма и тех нич ким нор ма ти ви ма за про јек то ва ње стам-
бе них згра да и ста но ва („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
број 32/4/83).

– Пред ви де ти хи дрант ску мре жу, сход но Пра вил ни ку о 
тех нич ким нор ма ти ви ма за спољ ну и уну тра шњу хи дрант-
ску мре жу за га ше ње по жа ра („Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 
30/91).

– Објек ти мо ра ју би ти ре а ли зо ва ни у скла ду са Пра вил-
ни ком о тех нич ким нор ма ти ви ма за елек трич не ин ста ла ци-
је ни ског на по на („Слу жбе ни лист СФРЈ”, бр. 53 и 54/88 и 
28/95) и Пра вил ни ком о тех нич ким нор ма ти ви ма за за шти-
ту обје ка та од ат мос фер ског пра жње ња („Слу жбе ни лист 
СРЈ”, број 11/96).

– Уко ли ко се пла ни ра из град ња елек тро е нер гет ских 
обје ка та и по стро је ња исти мо ра ју би ти ре а ли зо ва ни у 
скла ду са Пра вил ни ком о тех нич ким нор ма ти ви ма за за-
шти ту елек тро е нер гет ских по стро је ња и уре ђа ја од по жа ра 
(„Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 74/90), Пра вил ни ком о тех-
нич ким нор ма ти ви ма за за шти ту ни ско на пон ских мре жа и 
при па да ју ћих тра фо ста ни ца („Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 
13/78) и Пра вил ни ком о из ме на ма и до пу на ма тех нич ких 
нор ма ти ва за за шти ту ни ско на пон ских мре жа и при па да ју-
ћих тра фо ста ни ца („Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 37/95).

– Објек ти мо ра ју би ти ре а ли зо ва ни у скла ду са Пра вил-
ни ком о тех нич ким нор ма ти ви ма за лиф то ве на елек трич ни 
по гон за вер ти кал ни пре воз ли ца и те ре та („Слу жбе ни лист 
СФРЈ”, бр. 16/86 и 28/89).

– Си сте ме вен ти ла ци је и кли ма ти за ци је пред ви де ти у 
скла ду са Пра вил ни ком о тех нич ким нор ма ти ви ма за вен-
ти ла ци ју и кли ма ти за ци ју („Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 
87/93).

– Објек ти мо ра ју би ти ре а ли зо ва ни у скла ду са Пра вил-
ни ком о тех нич ким нор ма ти ви ма за си сте ме за од во ђе ње 
ди ма и то пло те на ста лих у по жа ру („Слу жбе ни лист СФРЈ”, 
број 45/85).

– При ме ни ти од ред бе Пра вил ни ка о тех нич ким нор-
ма ти ви ма за за шти ту скла ди шта од по жа ра и екс пло зи ја 
(„Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 24/87).

– При ме ни ти од ред бе Пра вил ни ка о тех нич ким нор ма-
ти ви ма за про јек то ва ње и из во ђе ње за вр шних ра до ва у гра-
ђе ви нар ству („Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 21/90).

– Ре а ли зо ва ти објек те у скла ду са тех нич ким пре по ру ка-
ма ЈУС ТП 21.

– Га ра же ре а ли зо ва ти у скла ду са Пра вил ни ком о тех-
нич ким зах те ви ма за за шти ту га ра жа за пут нич ке ауто мо-
би ле од по жа ра и екс пло зи ја („Слу жбе ни лист СЦГ”, број 
31/2005).

– Уко ли ко се пред ви ђа га си фи ка ци ја ком плек са, ре а ли-
зо ва ти објек те у скла ду са Пра вил ни ком о тех нич ким нор-
ма ти ви ма за про јек то ва ње, гра ђе ње, по гон и одр жа ва ње 
га сних ко тлар ни ца („Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 10/90), уз 
прет ход но при ба вља ње одо бре ња ло ка ци је за тра су га со-
во да и ме сто мер но ре гу ла ци о не ста ни це од стра не Упра ве 
за за шти ту и спа са ва ње, сход но чл. 28 и 29 За ко на о екс-
пло зив ним ма те ри ја ма, за па љи вим теч но сти ма и га со ви ма 
(„Слу жбе ни гла сник СРС”, бр. 44/77, 45/84 и 18/89), Пра-
вил ни ком о тех нич ким нор ма ти ви ма за про јек то ва ње и 
по ла га ње ди стри бу тив ног га со во да од по ли е ти лен ских це-
ви за рад ни при ти сак до 4 ба ра („Слу жбе ни лист СРЈ”, број 
20/92), са Од лу ком о усло ви ма и тех нич ким нор ма ти ви ма 
за про јек то ва ње и из град њу град ског га со во да („Слу жбе ни 
лист гра да Бе о гра да”, број 14/77) и Пра вил ни ком о тех нич-
ким нор ма ти ви ма за уну тра шње га сне ин ста ла ци је („Слу-
жбе ни лист СРЈ”, бр. 20/92 и 33/92).

– Уко ли ко се пред ви ђа фа зна из град ња обје ка та обез бе-
ди ти да сва ка фа за пред ста вља тех но-еко ном ску це ли ну.

Оба ве зно је при ме ни ти све за кон ске про пи се у ве зи 
пла ни ра ња и из град ње дво на мен ских скло ни шта до пун ске 
или основ не за шти те у скла ду са тех нич ким нор ма ти ви ма 
за скло ни шта („Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 55/83) и по сту-
пи ти у скла ду са Од лу ком о вр ста ма ин ве сти ци о них обје-
ка та и про стор них и ур ба ни стич ких пла но ва од зна ча ја за 
од бра ну зе мље („Слу жбе ни лист СРЈ”, број 39/95). Та ко ђе 
во ди ти ра чу на о ши ри ни са о бра ћај ни ца, као и о ре зер вним 
прав ци ма за про лаз ин тер вент них је ди ни ца за спа са ва ње, у 
за ви сно сти од за ру ша ва ња, у ци љу за шти те љу ди и ма те ри-
јал них до ба ра.

Ме ре за шти те од еле мен тар них не по го да и про стор но-
план ских усло ва од ин те ре са за од бра ну зе мље де фи ни са ни 
су по себ ним се па ра том.

4.8.3. Усло ви за кре та ње ин ва лид них ли ца
При про јек то ва њу и ре а ли за ци ји свих обје ка та при ме-

ни ти ре ше ња ко ја ће омо гу ћи ти ин ва лид ним ли ци ма нео-
ме та но и кон ти ну ал но кре та ње и при ступ у све са др жа је 
об у хва ће не пред мет ним пла ном у скла ду са Пра вил ни ком 
о усло ви ма за пла ни ра ње и про јек то ва ње обје ка та у ве зи са 
не сме та ним кре та њем де це, ста рих, хен ди ке пи ра них и ин-
ва лид них ли ца („Слу жбе ни гла сник РС”, број 18/97).

4.8.4. Усло ви за шти те жи вот не сре ди не
Се кре та ри јат за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по сло ве до нео 

је Ре ше ње о не при сту па њу стра те шкој про це ни ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну Пла на де таљ не ре гу ла ци је Бу ле ва ра кра-
ља Алек сан дра за под руч је бло ко ва Д7а, Д7б, Д7ц, Д8а, Д9а, 
Д9б, Д10а, Д11а и Д12а (број 350.5-911/05 од 1. ју ла 2005). 
На црт овог пла на не пред ста вља оквир за одо бра ва ње бу-
ду ћих раз вој них про је ка та од ре ђе ним про пи си ма ко ји ма се 
уре ђу је Про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, те не под ле-
же оба ве зи из ра де Стра те шке про це не ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну у сми слу од ред бе чла на 5. За ко на о стра те шкој про-
це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10).

Усло ви за за шти ту жи вот не сре ди не, ура ђе ни од стра не 
Град ског за во да за за шти ту здра вља, угра ђе ни су у план ска 
и про грам ска ре ше ња овог пла на, те је сто га по треб но их се 
при др жа ва ти по себ но код:

– уво ђе ња не стам бе них са др жа ја у стам бе не објек те и 
зо не – во ди ти ра чу на да не стам бе ни са др жа ји, по себ но уго-
сти тељ ство, не угро жа ва ју ком фор ста но ва ња;

– за шти те од пре те ра не ин со ла ци је и ве тра – при ме ни ти 
по себ не ар хи тек тон ско-гра ђе вин ске ме ре за за шти ту од ин-
со ла ци је и ве тра;

– ева ку а ци је от па да – пред ви де ти ни ше за кон теј не ре у 
скло пу тро то а ра и зе ле них по вр ши на;

– га ра жних ком плек са у уну тра шњо сти бло ко ва – обез-
бе ди ти при нуд ну вен ти ла ци ју та кву да се за га ђу ју ће ма те-
ри је не за др жа ва ју у уну тра шњо сти бло ка.

4.8.5. Ме ре енер гет ске ефи ка сно сти из град ње
Уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти у згра дар ству под-

ра зу ме ва кон ти ну и ран и ши рок оп сег де лат но сти ко ји ма је 
крај њи циљ сма ње ње по тро шње свих вр ста енер ги је уз исте 
или бо ље усло ве у објек ту. Као по сле ди цу сма ње ња по тро-
шње нео б но вљи вих из во ра енер ги је (фо сил на го ри ва) и 
ко ри шће ње об но вљи вих из во ра енер ги је, има мо сма ње ње 
еми си је штет них га со ва што до при но си за шти ти при род не 
око ли не, сма ње њу гло бал ног за гре ва ња и одр жи вом раз во ју 
зе мље.
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За кон о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) ува жа ва зна чај енер гет-
ске ефи ка сно сти обје ка та. Оба ве за уна пре ђе ња енер гет ске 
ефи ка сно сти обје ка та де фи ни са на је у фа зи про јек то ва ња, 
из во ђе ња, ко ри шће ња и одр жа ва ња (члан 4).

Енер гет ска ефи ка сност се по сти же ко ри шће њем ефи ка-
сних си сте ма гре ја ња, вен ти ла ци је, кли ма ти за ци је, при пре-
ме то пле во де и ра све те, укљу чу ју ћи и ко ри шће ње от пад не 
то пло те и об но вљи ве из во ре енер ги је ко ли ко је то мо гу ће.

Би тан енер гет ски па ра ме тар су об лик и ори јен та ци-
ја објек та ко ји од ре ђу ју ње го ву ме ру из ло же но сти спо ља-
шњим кли мат ским ути ца ји ма (тем пе ра ту ра, ве тар, вла га, 
осун ча ност...). Из бо ром од го ва ра ју ћег об ли ка, ори јен та ци је 
и по ло жа ја објек та, као и од го ва ра ју ћим из бо ром кон струк-
тив них и за штит них ма те ри ја ла, мо же се по сти ћи енер гет-
ска по вољ ност објек та.

При про јек то ва њу и из град њи пла ни ра них обје ка та 
при ме ни ти сле де ће ме ре енер гет ске ефи ка сно сти:

– у об ли ко ва њу из бе га ва ти ве ли ку раз у ђе ност објек та, 
јер раз у ђен обје кат има не по во љан од нос по вр ши не фа са-
де пре ма ко ри сној по вр ши ни осно ве, па су гу би ци енер ги је 
ве ли ки;

– оп ти ма ли зо ва ти ве ли чи ну про зо ра ка ко би се сма њи-
ли гу би ци енер ги је, а про сто ри је до би ле до вољ но све тло сти;

– зе ле ни лом и дру гим ме ра ма за шти ти ти де ло ве објек та 
ко ји су ле ти из ло же ни ја ком сун че вом зра че њу;

– гру пи са ти про сто ри је слич них функ ци ја и слич них 
уну тра шњих тем пе ра ту ра, нпр. по моћ не про сто ри је ори-
јен ти са ти пре ма се ве ру;

– пла ни ра ти то плот ну изо ла ци ју објек та при ме ном тер-
мо и зо ла ци о них ма те ри ја ла, про зо ра и спо ља шњих вра та, 
ка ко би се из бе гли гу би ци то плот не енер ги је;

– ко ри сти ти об но вљи ве из во ре енер ги је – нпр. ко ри сти-
ти сун че ву енер ги ју по мо ћу ста кле не ба ште, фо то на пон-
ских со лар них ће ли ја, со лар них ко лек то ра и сл.
4.8.6. Ин жи њер ско-ге о ло шки усло ви за ко ри шће ње про сто ра

Ис тра жни про стор об у хва та део па ди не Зе ле ног Бр да од 
Ули це Ми ла на Ра ки ћа не по сред но до пла тоа Бу ле ва ра кра-
ља Алек сан дра. Па ди на је ге не рал ног на ги ба 2° до 5°, ло-
кал но и до 15°, ори јен ти са на пре ма ју го за па ду. Пр во бит на 
по вр ши на те ре на је услед ур ба ни за ци је из ме ње на са ко та ма 
са да шњег те ре на од 189 до 214 mnv.

Те рен је у под руч ју пла на пот пу но ур ба ни зо ван. Не по-
сред но по ред Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра је из гра ђе но пет 
со ли те ра ко лек тив ног ста но ва ња, док су на ве ћем де лу про-
сто ра из гра ђе ни број ни ин ди ви ду ал ни стам бе ни објек ти, 
спрат но сти П+1+Пк. Стам бе ни објек ти у ули ца ма Ка ме но-
гор ској, Ариљ ској и Арад ској (тзв. „па ви љо ни”) су над зи да-
ни та ко да са да има ју спрат ност П+2+Пк.

Основ ни мор фо ло шки об ли ци у те ре ну на ста ли су де-
ло ва њем је зер ске и реч не еро зи је, а мо ди фи ко ва ни су ути-
ца јем про це са по вр шин ског рас па да ња, про це са та ло же ња 
и на ве ја ва ња, као и па дин ског про це са пла нар ног спи ра ња. 
На ге о мор фо ло шке ка рак те ри сти ке те ре на пре су дан је ан-
тро по ге ни ути цај, с об зи ром да је про стор пла на у пот пу-
но сти ур ба ни зо ван. На про сто ру пла на еви дент на су број на 
усе ца ња, за се ца ња и на си па ња из ве де на ра ди при пре ме гра-
ђе ња или са мог гра ђе ња раз ли чи тих гра ђе вин ских обје ка та.

У ге о ло шкој гра ђи те ре на уче ству ју се ди мен ти на ста ли 
у раз ли чи тим пе ри о ди ма ге о ло шке про шло сти и под деј-
ством раз ли чи тих ге нет ских про це са. Из дво је не су две ста-
ро сне гру пе се ди ме на та:

– се ди мен ти тер ци јар не ста ро сти та ло же ни у ду бо ко-
вод ним ма рин ским усло ви ма, пред ста вље ни ла по ро ви тим 
гли на ма (MLG), су нај ста ри ји се ди мен ти утвр ђе ни до ду би-
не ис тра жи ва ња и као та кви пред ста вља ју осно ву те ре на и 
па ле ре љеф мла ђим тво ре ви на ма,

– се ди мен ти квар тар не ста ро сти су нај мла ђе тво ре ви не, 
та ло же не дис кор дант но пре ко тер ци јар них стен ских ма-
са, у окви ру ко јих се из два ја ју раз ли чи ти ге нет ски ти по ви 
се ди ме на та на ста лих про це си ма спи ра ња, та ло же ња и на-
ве ја ва ња: де лу ви јал не гли не (dlg), ле со ид не гли не (lg) и два 
хо ри зон та ле са (lI и lII) ме ђу соб но „ра сло је на” по гре бе ном 
зе мљом (lpz).

На са мој по вр ши ни те ре на не у јед на че но је при су тан на-
сип (n) као тво ре ви на ан тро по ге не де лат но сти. Ис тра жни 
про стор је ста би лан у при род ним усло ви ма.

Мак си мал ни ни во под зем не во де је мо гућ у по влат ном 
де лу ле со ид них гли на. Ге не рал но, овај ни во пра ти на гиб по-
вр ши не те ре на и на ла зи се на про мен љи вој ду би ни у за ви-
сно сти од по ло жа ја ле со ид них гли на у те ре ну Ова из дан се 
при хра њу је ат мос фе ри ли ја ма и во да ма до тра ја ле во до вод-
но-ка на ли за ци о не мре же.

У ис тра жном про сто ру пла на мо гу да се из дво је сле де ћи 
ре јо ни:

РЕ ЈОН I – об у хва та про стор за пад но од Ули це Но во-
брд ске до Арад ске и ју жно од Ули це Ми ла на Ра ки ћа до Бу-
ле ва ра кра ља Алек сан дра. Те рен је бла го наг нут пре ма ју-
го за па ду са про сеч ним на ги бом до 5°, а ло кал но и до 15°. 
Апсoлутне ко те те ре на се кре ћу од 189,5 до 215,5 mnv на 
де лу Ули це Ми ла на Ра ки ћа и од 187,5 до 190,0 mnv на де-
лу Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра. Нај ве ћи део ре јо на I је већ 
ур ба ни зо ван објек ти ма ко лек тив ног ста но ва ња и објек ти ма 
дру гих са др жа ја (Спорт ски цен тар „Олимп”, Цвет ко ва пи ја-
ца и др.).

По вр шин ске де ло ве те ре на из гра ђу је ком плекс ле сних 
на сла га де бљи не пре ко 10 m (ло кал но и ви ше), ис под ко-
јих се на ла зе де лу ви јал не гли не де бљи не 2-6 m. Ла по ро ви те 
гли не су на ду би ни 15-20 m. У те ре ну је мо гу ћа из дан на ду-
би ни ве ћој од 8 m. Из дан је ма ле из да шно сти. Ло кал но из-
над ни воа сло бод не во де мо гу ћа је по ја ва во до за си ће них зо-
на услед оште ће ња ста ре во до вод ско-ка на ли за ци о не мре же.

Те рен I ре јо на је по во љан за из град њу обје ка та, уз по-
што ва ње пре по ру ка о ду би ни и на чи ну те ме ље ња обје ка та у 
ле сним се ди мен ти ма. Те ме ље ње обје ка та у ле сним на сла га-
ма тре ба при ла го ди ти њи хо вој струк тур ној чвр сто ћи и осе-
тљи во сти на до дат но про вла жа ва ње.

Код но во про јек то ва них обје ка та је мо гу ће, чак и по вољ-
ни је што ду бље фун ди ра ње, са јед ном или две под зем не ета-
же, ка ко би се из бе гло фун ди ра ње у гор њој, из ра зи то ма-
кро по ро зној зо ни ле са.

За ви ше ни вое про јек то ва ња по треб но је про јек то ва ти 
и из ве сти до дат на, де таљ на, ге о тех нич ка и се и змич ка ис-
тра жи ва ња те ре на. Да љим ис тра жи ва њи ма тре ба од ре ди ти 
про ме ну чвр сто ће ле са услед на кнад ног про вла жа ва ња.

При по вр шин ске на сла ге су по год не за из ра ду по сте љи-
ца са о бра ћај ни ца уз од го ва ра ју ће зби ја ње и од вод ња ва ње. 
У да љим ис тра жи ва њи ма за ви ше ни вое про јек то ва ња тре-
ба од ре ди ти оп ти мал ну вла жност и мак си мал ну зби је ност 
под тла са о бра ћај ни ца као и па ра ме тар CBR.

У слу ча ју из ра де под зем них обје ка та – га ра жа овај ре јон 
је из ра зи то по во љан. От пор ност стен ских ма са пре ма ис ко-
пу је ма ла. На „зе ле ној” по вр ши ни ста бил ност при вре ме ног 
ис ко па обез бе ди ће се на ги бом рад них ко си на од 2,5:1 до 4:1. 
Ис коп ће се за две под зем не ета же у пот пу но сти из ве сти у 
ле сним на сла га ма и у на ди здан ској зо ни.

РЕ ЈОН II – об у хва та про стор ис точ но од Ули це Но во-
брд ске до Ули це Ми те Ру жи ћа, и ју жно од Ули це Ми ла на 
Ра ки ћа до Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра. Те рен је бла го наг-
нут пре ма ју го за па ду са про сеч ним на ги бом до 5°, а ло кал-
но и до 15°. Ап слут не ко те те ре на се кре ћу од 210,0 до 215,5 
mnv на де лу Ули це Ми ла на Ра ки ћа и од 188,0 до 195,0 mnv 
на де лу Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра.
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Про стор овог ре јо на је ур ба ни зо ван објек ти ма ко лек-
тив ног и до ми нант но, ин ди ви ду ал ног ста но ва ња. Ве ћи на 
до ма ћин ста ва по се ду је бу на ре и сен гру пе ко ји ви ше ни су у 
функ ци ји. На овај на чин је при лич но из ме њен ре жим и хе-
ми зам под зем них во да.

Ули це су углав ном не план ски из гра ђе не (че сто за вр ша-
ва ју сле по), без тро то а ра и пра те ће опре ме. У ве ћем де лу ре-
јо на не по сто ји ки шна ка на ли за ци ја, па су ули це то ком ве-
ћих ки шних па да ви на пот пу но по то пље не.

По вр шин ске де ло ве те ре на из гра ђу је ком плекс ле сних 
на сла га де бљи не од 4 до 8 m. Ис под њих се на ла зе де лу ви-
јал не гли не са ма ње или ви ше кар бо на та де бљи не 2-3 m. Ла-
по ро ви те гли не су на ду би ни 6 до 10 m. У те ре ну је мо гу ћа 
из дан на ду би ни 3 до 5 m.

Пред у слов ур ба ни за ци ји те ре на ре јо на II је пот пу на 
ко му нал на опре мље ност. Те рен је ста би лан у при род ним 
усло ви ма и углав ном по вољ них свој ста ва за ур ба ни за ци ју 
уз услов да се на чин те ме ље ња обје ка та при ла го ди ин же-
њер ско-ге о ло шким свој стви ма из ме ње ног ле сног ком плек-
са (за плит ко фун ди ра ње) или де гра ди ра не ла по ро ви те гли-
не (за ду бље фун ди ра ње) и мо гу ћој по ја ви под зем не во де на 
ду би ни ве ћој од 3,0 m.

При по вр шин ски де ло ви те ре на су по год ни за из ра ду по-
сте љи ца са о бра ћај ни ца уз од го ва ра ју ће ме ха нич ко зби ја ње 
и од вод ња ва ње.

У ис ко пи ма ду бљим од 3 m мо гу ћа је по ја ва под зем них 
во да. У слу ча ју ду бљих усе ца ња или из ра де под зем них обје-
ка та у зо ни де гра ди ра них и ис пу ца лих жу тих ла по ро ви тих 
гли на мо гу ћа су про це ђи ва ња во де и об ру ша ва ње бло ко ва, 
па је по треб на аде кват на за шти та ис ко па ка ко не би до шло 
до на ру ша ва ња ста бил но сти.

Да љим ис тра жи ва њи ма тре ба од ре ди ти про ме ну чвр-
сто ће ле са као те мељ ног под тла, услед на кнад ног про вла-
жа ва ња, као и ве ли чи не за пре мин ских про ме на (бу бре ње) 
и ве ли чи не при ти са ка бу бре ња де гра ди ра них ла по ро ви тих 
гли на. Та ко ђе, за ви ше ни вое про јек то ва ња са о бра ћај ни ца 
тре ба од ре ди ти оп ти мал ну вла жност и мак си мал ну зби је-
ност под тла са о бра ћај ни ца као и па ра ме тар CBR.

У по гле ду за шти те жи вот не сре ди не ис тра жни про стор 
пред ста вља је дин стве ну ге о ло шку сре ди ну у ко јој нео д го-
ва ра ју ћа људ ска ак тив ност то ком вре ме на мо же има ти ути-
ца ја, би ло на део, би ло на цео ис тра жни про стор. Има ју ћи 
у ви ду ге о ло шка, ин же њер ско ге о ло шка и хи дро ге о ло шка 
свој ства из дво је них ком плек са стен ских ма са и те ре на у це-
ли ни, до на ру ша ва ња при род не рав но те же мо же до ћи: на-
ру ша ва њем ло кал не ста бил но сти те ре на, де гра да ци јом те-
мељ ног тла и за га ђе њем тла и под зем них во да.

На ру ша ва ње ло кал не ста бил но сти те ре на ве за но је за 
мо гућ ност ло кал них од ро ња ва ња и кли за ња ко си на у ду-
бљим те мељ ним ис ко пи ма то ком из град ње, од но сно то ком 
те ме ље ња, но во про јек то ва них обје ка та.

Де гра да ци ја гра ђе вин ског тла ве за на је пре те жно за ле-
сно тло. Упу шта њем от пад них во да или ат мос фе ри ли ја у 
те рен кроз: сеп тич ке ја ме, бив ше бу на ре, те мељ не ис ко пе 
гра ђе вин ских обје ка та, ис ко пе са о бра ћај ни ца или обје ка-
та ин фра струк ту ре, до ла зи до на ру ша ва ња при мар не ле сне 
струк ту ре, што има за по сле ди цу про ме ну фи зич ко ме ха-
нич ких ка рак те ри сти ка, на ро чи то де фор ма бил но сти.

До дат но оп те ре ћи ва ње објек ти ма ова ко про вла же ног 
тла до во ди до по ја ве ве ли ких и не рав но мер них сле га ња 
обје ка та, што има за по сле ди цу по ја ву зна чај них де фор ма-
ци ја и оште ће ња обје ка та.

За га ђе ње тла и под зем них во да мо гу ће је већ по ме ну тим 
упу шта њем от пад них во да у тло, оште ће њем ка на ли за ци о-
не мре же, и слич но. Ак ту ел но ста ње хе ми зма тла про це ње-
но на осно ву три из ве де не ге о хе миј ске ана ли зе са ло ка ли те-
та „Цвет ко ва пи ја ца” и под руч је ба зе на Спорт ског цен тра 
„Олимп” је пред мет по себ ног из ве шта ја.

4.9. Про це на ула га ња из јав ног сек то ра

Ори јен та ци о ни пре глед ко ли чи на и це на
вр ста ра да јм ко ли чи на це на 

по m²
укуп но 
ди на ра

Ка на ли за ци ја
Ø 300 m 1464 17.920 26.234.880
Ø 350 m 637 20.460 13.033.020
Ø 400 m 74 23.000 1.702.000

40.969.900
Га со вод

m 2664 15.375 40.959.000
40.959.000

Во до вод
Ø100 m 155 11.230 1.740.650
Ø150 m 1849 12.155 22.474.595
Ø200 m 312 16.370 5.107.440

29.322.685
Елек три ка
кабл 1 kV m 3089 4.090 12.634.010
кабл 10 kV m 2974 7.870 23.405.380
TC 1х1000 kV ком. 6 4.728.310 28.369.860
TC 2х1000 kV ком. 1 8.274.542 8.274.542

72.683.792
ТТ
ТТ кабл m 1398 4.730 6.612.540
ар ми ра ни ТТ кабл m 551 5.925 3.264.675

9.877.215
То пло вод
Ø 108/36 m 373 15.155 5.652.815
Ø 133/4 m 734 22.690 16.654.460
Ø 1683/4 m 45 30.305 1.363.725

23.671.000

Уре ђе ње јав них зе ле них по вр ши на
Јав но зе ле ни ло 
(парцела број 135)

m² 986 4.975 4.905.350

Зе ле ни ло уз Ми те Ру жи ћа m² 628 4.975 3.124.300
8.029.650

Из град ња са о бра ћај не ин фра струк-
ту ре
Из град ња ко ло во зних по вр ши на (М. 
Ру жи ћа I фа за, М. Рaкића)

m² 14377 8.275 118.969.675

Из град ња ко ло во зних по вр ши на (М. 
Ру жи ћа II фа за)

m² 816 8.275 6.752.400

Из град ња пе шач ких по вр ши на (М. 
Ру жи ћа I фа за, М. Рaкића)

m² 6220 3.400 21.148.000

Из град ња пе шач ких по вр ши на (М. 
Ру жи ћа II фа за)

m² 816 3.400 2.774.400

Ре кон струк ци ја ко ло во зних по вр-
ши на 

m² 17571 3.890 68.351.190

Ре кон струк ци ја пе шач ких по вр ши на 
и пар ки ра ли шта 

m² 14297 1.945 27.807.665

укуп но ра до ви: 245.803.330
Из ра да тех нич ке до ку мен та ци је 
(2,5% од ин ве сти ци о не вред но сти):

6.145.080

Укуп но са о бра ћај на ин фра струк-
ту ра:

251.948.410

Зе мљи ште
Тро шко ви при ба вља ња зе мљи шта m² 12886 1.555 20.037.730
На кна да за ру ше ње стам бе них 
обје ка та 
(са мо I фа за ре а ли за ци је
М. Ружића)

m² 1601 3.890 6.227.890

На кна да за ру ше ње по моћ них 
обје ка та
(са мо I фа за ре а ли за ци је
М. Ружића)

m² 461 2.430 1.120.230
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На кна да за ру ше ње стам бе них 
обје ка та 
(са мо II фа за ре а ли за ци је
М. Ружића)

m² 471 3.890 1.832.190

На кна да за ру ше ње по моћ них 
обје ка та 
(са мо II фа за ре а ли за ци је
М. Ружића)

m² 343 2.430 833.490

Укуп но зе мљи ште: 30.051.530
УКУП НО: 507.513.182

Ори јен та ци о ни пре глед ко ли чи на и це на дат је у од но су 
на це нов ник тро шко ва за ме сец де цем бар 2009. го ди не.

4.9.1. Ета пе ре а ли за ци је 
У пр вој ета пи ре а ли за ци је са о бра ћај ни це Ми те Ру жи-

ћа по треб но је ре а ли зо ва ти сву пла ни ра ну ин фра струк ту-
ру ка ко би се омо гу ћи ло про кљу че ње пла ни ра них обје ка та. 
Сви пла ни ра ни ин фра струк тур ни во до ви у Ули ци Ми те Ру-
жи ћа се смет ша ју у ре гу ла ци о ној ши ри ни пре ве фа зе, тј. у 
ши ри ни од 15 m.

У дру гој ета пи ре а ли за ци је са о бра ћај ни це Ми те Ру жи ћа 
из вр ши ти про ши ре ње ре гу ла ци је и из град њу са о бра ћај ни-
це у пу ном про фи лу.

5. ПРА ВИ ЛА ГРА ЂЕ ЊА

5.1. Оп шта пра ви ла за из град њу обје ка та
Бру то раз ви је на по вр ши на ета же је по вр ши на спољ не 

кон ту ре зи до ва, од но сно збир свих про сто ри ја и по вр ши на 
под кон струк тив ним деловимa згра де: Од нос бру то и не то 
по вр ши не је 1:1,25. Пре ма ГП-у Бе о гра да 2021 („Слу жбе ни 
лист гра да Бе о гра да”, бр. 27/03, 25/05, 34/07 и 63/09) ко ри сне 
ета же ко је ула зе у об ра чун ин дек са из гра ђе но сти су:

– збир бру то по вр ши на свих над зем них ета жа;
– пот кро вља и под зем не ко ри сне ета же се ре ду ку ју ин-

дек сом 0,6;
– ви си на објек та де фи ни ше се од ко те при ступ ног тро-

то а ра објек ту до ко те вен ца.
Под зем не га ра же, ста нар ске оста ве и тех но ло шки про-

сто ри (под ста ни це гре ја ња, тра фо ста ни це, ко тлар ни це, 
про сто ри је за лифт и сл.) се не ра чу на ју у по вр ши не ко ри-
сних ета жа.

Та бе ла 4: Ур ба ни стич ки па ра ме три по ти пич ним це ли-
на ма

На ме на Ти пич на 
це ли на

Спрат ност 
и мак си мал-

на ви си на 
обје ка та (до 

вен ца)

Ти пич ни па ра ме три

Индекс 
изграђе-

ности

Индекс 
заузето-

сти

Мин. 
проценат 
зелених и 

незастртих 
површина

Становање у
отвореном блоку/ 
пост. структура

О1 П+2+Пк
(макс. 12 m)

0.55 20% 35%

Становање у 
отвореном блоку/ 
пост. структура

О2 Су+П+2+Пк2

(макс. 13,5 m)
0.85 30% 35%

Становање у 
отвореном блоку/ 
пост. структура

О3 Су+П+2+Пк 2

(макс. 13,5 m)
1.45 40% 35%

Индивидуално
становање

И1 П+2
(макс. 12 m)

1.2 40% 30%

Индивидуално
становање

И2 П+2
(макс. 12 m)

1.35 45% 30%

Становање у
компактном 
блоку

К1 П+4+Пс
(макс. 19 m)

3.0 60% 20%

Становање у
компактном 
блоку

К2 П+3+Пк
(макс. 16 m)

2.3 50% 20%

Спорт, спортски
објекти и 
комплекси

СРЦ „Звез-
дара”

Су+П+22

и до П+8 
(макс. 32 m)

0.6 30%

Дечја заштита Вртић 
„Лане”

П+Пк 0.66 37

Вртић 
„Плави
чуперак”

П+1 0.35 16

Водовод Резервоар 
„Звездара”

П+1 0.10 10

2 Спратност Су+П+2 важи само за објекте који у постојећем стању имају сутерен

Уга о на пар це ла овим пла ном се де фи ни ше као пар це ла 
ко ја се на ла зи на углу две са о бра ћај ни це чи је су ре гу ла ци о-
не ши ри не ми ни мум 8m.

Ви си на објек та је ра сто ја ње од нул те ко те до ко те вен ца. 
Нул та (ап со лут на) ко та је ко та ула зног тро то а ра у обје кат. 
Ко та вен ца је ко та над зит ка пот кров не ета же, од но сно пу не 
огра де по ву че не ета же.

Ко та при зе мља не мо же би ти ни жа од ко те ули це, а нај-
ви ше 1,2 m из над нул те ко те за стам бе ну на ме ну и нај ви ше 
0,2 m за де лат но сти.

Ис па ди на објек ти ма (ер ке ри, док са ти, бал ко ни, ула зне 
над стре шни це без сту бо ва, над стре шни це и сл.) чи ја се гра-
ђе вин ска ли ни ја по кла па са ре гу ла ци о ном ли ни јом мо гу 
пре ла зи ти ли ни ју тро то а ра:

– мак си мал но 0,6 m од гра ђе вин ске ли ни је, ако је тро то-
ар ма њи од 3,5 m, и то мак си мал но на 40% по вр ши не улич-
не фа са де, и на ми ни мал ној ви си ни од 4 m из над тро то а ра,

– мак си мал но 1 m ако је тро то ар ве ћи од 3,5 m, а ши ри-
на ули це ве ћа од 15 m, и то на мак си мал но 50% по вр ши не 
улич не фа са де и на ми ни мал ној ви си ни од 4,0 m из над тро-
то а ра,

– фа са де у ули ца ма ре гу ла ци о не ши ри не ма ње од 9 m не 
мо гу има ти ис па де.

Ве ћи ис па ди над зем них ета жа у од но су на гра ђе вин ску 
ли ни ју од на ве де них ни су до зво ље ни.

– Ли ни ја олу ка, од но сно кро ва, пре ма ули ци не сме пре-
ћи ли ни ју вен ца.

– Ни је до зво ље но гра ди ти над стре шни це над пар кинг 
ме сти ма уну тар пар це ла у про сто ру из ме ђу гра ђе вин ске и 
ре гу ла ци о не ли ни је.

Ни су до зво ље ни ис пу сти ван гра ђе вин ске ли ни је на де-
лу објек та:

– пре ма уну тра шњем дво ри шту,
– пре ма боч ним гра ни ца ма пар це ла, од но сно пре ма су-

сед ним објек ти ма.

5.2. Пра ви ла за објек те ста но ва ња у ти пу отво ре ног бло ка

5.2.1. Трет ман по сто је ћих обје ка та у ти пу отво ре ног 
бло ка („пр ви рад нич ки па ви љо ни”)

5.2.1.1 Пра ви ла за над зи ђи ва ње, до град њу, 
ре кон струк ци ју и адап та ци ју по сто је ћих обје ка та 

ста но ва ња за це ли не О1, О2 и О3
Гра ђе вин ске ли ни је обје ка та де фи ни са не су по сто је ћим 

га ба ри ти ма.
До зво ље не су адап та ци је по сто је ћих та ван ских, пот-

кров них и слич них про сто ра у стам бе не или дру ге ко ри сне 
по вр ши не у окви ру по сто је ћег га ба ри та.

Из ме на га ба ри та кро ва до зво ље на је са мо у слу ча ју по-
тре бе за ме не по сто је ће кров не кон струк ци је или због укла-
па ња кро ва са кро во ви ма су сед них обје ка та.

До зво ље но је над зи ђи ва ње свих по сто је ћих обје ка та ти-
па О1, О2 и О3 до спрат но сти Су+П+2+Пк (код по сто је ћих 
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обје ка та са су те ре ном), од но сно до спрат но сти П+2+Пк 
(код по сто је ћих обје ка та, без су те ре на, спрат но сти П+2), 
ко ји се на ла зе на пла ни ра ној гра ђе вин ској ли ни ји, под усло-
вом да се не пре ко ра чу ју ве ли чи не па ра ме та ра за да ту це ли-
ну де фи ни са не овим пла ном.

Мак си мал на ви си на на зид ка из но си 1,6 m.
Над зи ђи ва ње обје ка та мо гу ће је на сле де ћим објек ти ма: 

ул. Вје ко сла ва Ко ва ча бр. 1, 3 и 5 и ул. Ти хо ми ра Ви шњев ца 
бр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6 и 8.

Над зи да ни про стор не сме из ла зи ти ван га ба ри та објек та.
Над зи да ни про стор јед ног објек та мо ра би ти ре шен на 

је дин ствен на чин пре ма је дин стве ном про јек ту.
Ни је до зво ље на из град ња та квих пот кро вља, ман сар ди 

и Слу жбе ни ко ји ма се на ру ша ва ју стил ске ка рак те ри сти ке 
стам бе них обје ка та отво ре них бло ко ва.

Уко ли ко је по сто је ћи обје кат де ли мич но до гра ђен (до-
гра ђен из над јед не сте пе ни шне вер ти ка ле), до град њу пре-
о ста лог де ла објек та ура ди ти у пот пу но сти у скла ду са по-
сто је ћом до град њом. Ово се не од но си на број и струк ту ру 
ста но ва, већ са мо на спољ ни из глед објек та.

До зво ље на је адап та ци ја уну тра шњег про сто ра објек та 
ко ји ни је при ве ден на ме ни.

Пар ки ра ње ре ши ти у окви ру пар це ле.

5.2.1.2 Оста ла пра ви ла за по сто је ће објек те ста но ва ња 
за це ли не О1, О2 и О3

Пра ви ла за објек те ко ји се на ла зе ван пла ни ра них ре гу-
ла ци о них и гра ђе вин ских ли ни ја

– Ни је до зво ље на из град ња пот кро вља, ман сар ди и сл.
– Ни је до зво ље на ре кон струк ци ја и до град ња обје ка та, 

од но сно би ло ка ква про ме на по сто је ће по вр ши не објек та.
– До зво ље но је ин ве сти ци о но одр жа ва ње објек та до ње-

го ве за ме не, од но сно укла ња ња.

За на ве де не про стор не це ли не ва же сле де ћи па ра ме три: 
це ли на спрат ност Ин декс из гра ђе но сти Ин декс за у зе то сти

О1 П+2+Пк 0,55 20%
О2 Су+П+2+Пк 0,85 30%
О3 Су+П+2+Пк 1,45 40%

5.3. Пра ви ла за објек те ста но ва ња у ти пу ин ди ви ду ал ног 
ста но ва ња

5.3.1. Трет ман по сто је ћих обје ка та у ти пу ин ди ви ду ал ног 
ста но ва ња

5.3.1.1 Пра ви ла за над зи ђи ва ње, до град њу, ре кон струк ци ју 
и адап та ци ју по сто је ћих обје ка та за це ли не И1 и И2

До зво ље не су адап та ци је по сто је ћих та ван ских, под-
кров них и слич них про сто ра у стам бе не или дру ге ко ри сне 
по вр ши не у окви ру по сто је ћих га ба ри та обје ка та ко ји не 
пре ла зе пла ни ра ну гра ђе вин ску ли ни ју.

До зво ље но је над зи ђи ва ње свих по сто је ћих обје ка та ти-
па И1 и И2 под усло вом да се не пре ко ра чу ју ве ли чи не па-
ра ме та ра за да ту це ли ну де фи ни са не овим пла ном, као и да 
га ба рит објек та не пре ла зи гра ђе вин ску ли ни ју де фи ни са ну 
овим пла ном.

Над зи ђи ва ње је до зво ље но до ви си не обје ка та де фи ни са-
них овим пла ном за сва ку це ли ну по себ но, пре ма Та бе ли 4. 
Ур ба ни стич ки па ра ме три по ти пич ним це ли на ма.

Пот кров ни про стор не сме из ла зи ти ван га ба ри та објек та.
Мак си мал на ви си на на зид ка је 1,60 m ра чу на ју ћи од по-

да пот кро вља до пре ло ма крoвне ко си не).
Ни је до зво ље на из град ња ман сар ди ти па „ка пе” са пре-

пу сти ма.

Ни је до зво ље на из град ња пот кро вља у ви ше ни воа ко је 
пред ста вља ју не за ви сну ко ри сну по вр ши ну.

До зво ље не су адап та ци је при зе мља и су те ре на (уз про-
ме ну стам бе не на ме не у не стам бе ну на на чин ка ко је на ве-
де но у Пра ви ли ма уре ђе ња).

Ни је до зво ље но де ли мич но ни ти пот пу но над зи ђи ва ње 
стам бе них ин ди ви ду ал них обје ка та ти па „пар та је”, од но-
сно обје ка та где се на ла зи ви ше по ве за них или не по ве за них 
обје ка та на ис тој пар це ли.
5.3.2. Трет ман пла ни ра них обје ка та у ти пу ин ди ви ду ал ног 

ста но ва ња
Нај ма ња уда ље ност стам бе них обје ка та од боч не гра-

ни це пар це ле је 1/6 укуп не ви си не објек та до вен ца, али не 
ма ње од 2,5 m за сло бод но сто је ће објек те, и 4 m за двој не 
објек те и објек те у пре ки ну том ни зу.

Као ми ни мал но ра сто ја ње при ме њу је се вред ност ко ја 
за ви си од ви си не објек та. Са мо у слу ча је ви ма ка да је вред-
ност ко ја за ви си од ви си не објек та ма ња од на ве де ног ми-
ни мал но до зво ље ног ра сто ја ња у ме три ма мо ра се при ме-
ни ти да то ра сто ја ње у ме три ма.

Из у зе так од на ве де ног пра ви ла су уда ље но сти обје ка та 
од боч не гра ни це к.п. бр. 4717 и 4718 пре ма пе шач кој ста-
зи број 129. Ове уда ље но сти (0 m и 2 m) ана ли тич ки су де-
фи ни са не гра ђе вин ским ли ни ја ма при ка за ним у гра фич ком 
при ло гу бр. 05 „РЕ ГУ ЛА ЦИ О НО-НИ ВЕ ЛА ЦИ О НИ ПЛАН”.

Нај ма ња уда ље ност од зад ње гра ни це пар це ле је 4 m.
Ни је до зво ље на из град ња отво ра на објек ти ма од но сно 

фа са да ма ко је се по кла па ју са међ ним ли ни ја ма.

5.3.2.1 По себ на пра ви ла за из град њу на но во фор ми ра ним 
пар це ла ма за це ли не И1 и И2

Вр ста објек та Мин. по вр ши на 
пар це ле

Мин. ши ри на пар це ле

Сло бод но сто је ћи објекат 250 m² 12 m
Двој ни обје кат 400 m² (2 x 200 m²) 20 m (2 x 10 m)
Обје кат у
прекинутом низу

200 m² 10 m
(на крају низа мин. 12 m)

На по ме на: За из град њу двој них обје ка та пла ни ра ју се 
две гра ђе вин ске пар це ле по 200 m² и ши ри не од по 10 m.

Из у зет но, за ка та стар ске пар це ле бр. 4692/2 и 4767/1 ва-
же по себ на пра ви ла:

– До зво ље но је де ље ње пред мет них ка та стар ских пар це-
ла у скла ду са Пра ви ли ма гра ђе ња овог пла на.

– За по тре бе де о бе ка та стар ских пар це ла оба ве зна је из-
ра да Про јек та пар це ла ци је.

– Уко ли ко се пла ни ра из град ња обје ка та на це лој ка та-
стар ској пар це ли, оба ве зна је из ра да Ур ба ни стич ког про јек-
та, у ци љу про ве ре ур ба ни стич ко-ар хи тек тон ског ре ше ња. 
До зво ље на је из град ња ви ше обје ка та на пар це ли.

– Уко ли ко се гра ди ви ше обје ка та на пар це ли, ва же сле-
де ћа пра ви ла:

– ме ђу соб но ра сто ја ње обје ка та у уну тра шњо сти пар це-
ле на стра ни где су стам бе не про сто ри је не сме би ти ма ње 
од 2/3 ви си не ви шег објек та;

– ра сто ја ње објек та од боч не ли ни је пар це ле ко ја се гра-
ни чи са пар це лом ко ја при па да зо ни И1 из но си мин. 2/5 ви-
си не објек та, али не ма ње од 5 m;

– Пар ки ра ње ре ши ти у окви ру пар це ле.

5.4. Пра ви ла за објек те ста но ва ња у ти пу ком пакт ног 
бло ка

5.4.1. Трет ман по сто је ћих обје ка та у ти пу ком пакт ног 
бло ка

По сто је ћи објек ти не мо гу се до гра ђи ва ти, над зи ђи ва ти, 
ни ти ре кон стру и са ти, тј. ни је до зво ље на ни ка ква про ме на 
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по вр ши не по сто је ћег га ба ри та, већ је мо гу ће са мо ин ве сти-
ци о но одр жа ва ње до при во ђе ња про сто ра на ме ни пред ви-
ђе ној овим пла ном.

5.4.2. Трет ман пла ни ра них обје ка та у ти пу ком пакт ног 
бло ка

5.4.2.1. По себ на пра ви ла из град ње но вих обје ка та 
за це ли ну К1:

Пла ни ра на из град ња тре ба да има ка рак те ри сти ке ком-
пакт ног бло ка са сле де ћим па ра ме три ма:

– Ин декс за у зе то сти: 60%
– Ин декс из гра ђе но сти 3.0
– Спрат ност П+4+Пс
Објек ти се мо гу гра ди ти у не пре ки ну том и пре ки ну том 

ни зу пре ма усло ви ма да тим у гра фич ком при ло гу бр. 05 
„РЕ ГУ ЛА ЦИ О НО-НИ ВЕ ЛА ЦИ О НИ ПЛАН”.

У бло ку Д10а1 објек те по ста ви ти на за да те гра ђе вин ске 
ли ни је.

У бло ку Д10а5 објек те по ста ви ти на гра ђе вин ску ли ни ју. 
Уну тра шње гра ђе вин ске ли ни је да те у овом Пла ну су ли ни је 
до ко јих се мо же гра ди ти.

До зво ље но је спа ја ње и це па ње пар це ла.
Ми ни мал на ве ли чи на но во фор ми ра не гра ђе вин ске пар-

це ле из но си 250 m², ми ни мал на ши ри на из но си 12 m, а ми-
ни мал на ду би на из но си 15 m.

Пар це ле да те овим пла ном у бло ку Д10а5 мо гу се спа ја-
ти, али се не мо гу це па ти.

Оба ве зно је спа ја ње и је дин стве на ре а ли за ци ја ка та стар-
ских пар це ла бр. 4768/9, 4768/10 и 4768/11.

Код уга о них пар це ла ин декс за у зе то сти и ин декс из гра-
ђе но сти мо гу се уве ћа ти до 15%.

Пар ки ра ње ре ши ти у окви ру гра ђе вин ске пар це ле по 
стан дар ду мин. 1,1 ПМ по ста ну.

5.4.2.2 По себ на пра ви ла из град ње но вих обје ка та 
за це ли ну К2

Пла ни ра на из град ња тре ба да има ка рак те ри сти ке ком-
пакт ног бло ка са сле де ћим па ра ме три ма: 

– ин декс за у зе то сти: 50%
– ин декс из гра ђе но сти 2.3
– спрат ност П+3+Пк
Ми ни мал на ве ли чи на но во фор ми ра не гра ђе вин ске пар-

це ле из но си 250 m², ми ни мал на ши ри на из но си 11 m, а ми-
ни мал на ду би на из но си 15 m.

Уну тра шње гра ђе вин ске ли ни је да те на гра фич ком при-
ло гу бр. 05 „РЕ ГУ ЛА ЦИ О НО-НИ ВЕ ЛА ЦИ О НИ ПЛАН” су 
ли ни је до ко јих је до зво ље на из град ња обје ка та.

Ра сто ја ње објек та од зад ње иви це пар це ле не сме би ти 
ма ње од 2/3 ви си не објек та, од но сно не ма ње од 8 m.

Као ми ни мал но ра сто ја ње при ме њу је се вред ност ко ја 
за ви си од ви си не објек та. Са мо у слу ча је ви ма ка да је вред-
ност ко ја за ви си од ви си не објек та ма ња од на ве де ног ми-
ни мал но до зво ље ног ра сто ја ња у ме три ма мо ра се при ме-
ни ти да то ра сто ја ње у ме три ма.

Из у зет но, код по сто је ћих пар це ла или де ло ва по сто је-
ћих пар це ла са ма њом ду би ном од 15 m до зад ње гра ни це 
пар це ле, до зво ље но ра сто ја ње објек та од зад ње ли ни је пар-
це ле не сме би ти ма ње од 2 m.

Оба ве зно је спа ја ње сле де ћих ка та стар ских пар це ла:
– к.п. бр. 4694 и 4695
– к.п. бр. 4697 и 4698
– к.п. бр. 4701, 4702 и 4703
По ред оба ве зног спа ја ња на ве де них ка та стар ских  пар-

це ла, до зво ље не су и све оста ле ком би на ци је спа ја ња ових и 
су сед них пар це ла.

Код уга о них пар це ла ин декс за у зе то сти и ин декс из гра-
ђе но сти мо гу се уве ћа ти до 15%.

Пар ки ра ње ре ши ти у окви ру гра ђе вин ске пар це ле по 
стан дар ду мин. 1,1 ПМ по ста ну.

За пар це ле ко је би ло ко јом сво јом стра ном из ла зе на ул. 
Ми ла на Ра ки ћа ва жи услов да је гра ђе вин ска ли ни ја ли ни ја 
на ко јој се гра ди обје кат.

Из у зет но, за ка та стар ску пар це лу бр. 4692/1 ва жи услов: 
уко ли ко се к.п. бр. 4692/1 ре а ли зу је је дин стве но, ва же па ра-
ме три про стор не це ли не К2.

Из у зет но, за ка та стар ску пар це лу бр. 4693/1 ва же по себ-
на пра ви ла:

– за к.п. бр. 4693/1 до зво ље но ра сто ја ње објек та од зад-
ње гра ни це пар це ле не сме би ти ма ње од 10 m;

– мо гу ћа је из град ња ви ше обје ка та на к.п. бр. 4693/1. 
Објек ти се мо гу гра ди ти у не пре ки ну том или пре ки ну том 
ни зу;

– ме ђу соб но ра сто ја ње обје ка та у уну тра шњо сти пар це-
ле на стра ни где су стам бе не про сто ри је не сме би ти ма ње 
од 2/3 ви си не ви шег објек та;

– ни је до зво ље на де о ба ка та стар ске пар це ле;
– оба ве зна је из ра да Ур ба ни стич ког про јек та, у ци љу 

про ве ре ур ба ни стич ко-ар хи тек тон ског ре ше ња.
Из у зет но, за ка та стар ску пар це лу бр. 4705 ва же по себ на 

пра ви ла:
– мо гу ћа је из град ња ви ше обје ка та на к.п. бр. 4705. 

Објек ти се мо гу гра ди ти у не пре ки ну том или пре ки ну том 
ни зу;

– ме ђу соб но ра сто ја ње обје ка та у уну тра шњо сти пар це-
ле на стра ни где су стам бе не про сто ри је не сме би ти ма ње 
од 2/3 ви си не ви шег објек та;

– оба ве зна је из ра да Ур ба ни стич ког про јек та, у ци љу 
про ве ре ур ба ни стич ко-ар хи тек тон ског ре ше ња, уко ли ко 
не ма де о бе пар це ле.

5.5. По себ на пра ви ла за објек те Спорт ско-ре кре а тив ног 
цен тра „Зве зда ра”

5.5.1. Пра ви ла за по сто је ће објек те 
Спорт ско-ре кре а тив ног цен тра „Зве зда ра”

До зво ље но је над зи ђи ва ње свих по сто је ћих обје ка та 
СРЦ „Зве зда ра” до мак си мал не ви си не Су+П+2, под усло-
вом да се не пре ко ра чу ју ве ли чи не па ра ме та ра за да ту це ли-
ну де фи ни са не овим пла ном.

Пар ки ра ње ре ши ти у окви ру пар це ле.
До зво ље на је адап та ци ја уну тра шњег про сто ра са ци-

љем упот пу ња ва ња са др жа ја ком па ти бил них СРЦ (про ши-
ре на по ну да спорт ско-ре кре а тив них са др жа ја, свла чи о ни це 
и др. про сто ри у функ ци ји од ви ја ња спорт ско-ре кре а тив-
них ак тив но сти, као и до пун ски ко мер ци јал ни са др жа ји).

Мак си мал но ис ко ри сти ти по сто је ће ин тер не са о бра ћај-
не при сту пе ра ди што ра ци о нал ни је град ње уну тар ком-
плек са.

5.5.2. Пра ви ла за но ве објек те спорт ско-ре кре а тив ног 
цен тра Зве зда ра

До зво ље на је из град ња но вих обје ка та, од но сно до град-
ња уз по сто је ће до мак си мал не спрат но сти Су+П+2, под 
усло вом да се не пре ко ра чу ју ве ли чи не па ра ме та ра за да-
ту це ли ну де фи ни са не овим пла ном (Та бе ла 2. – Пла ни ра-
ни ур ба ни стич ки па ра ме три и би лан си), а у ци љу упот пу-
ња ва ња са др жа ја ком па ти бил них СРЦ (про ши ре на по ну да 
спорт ско-ре кре а тив них са др жа ја, свла чи о ни це и др. про-
сто ри у функ ци ји од ви ја ња спорт ско-ре кре а тив них ак тив-
но сти).
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Пла ном је та ко ђе пред ви ђе на мо гућ ност из град ње ви-
ше спрат ног објек та, у функ ци ји сме шта ја и при пре ме 
спор ти ста, у ју го и сточ ном де лу ком плек са СЦ „Олимп”, 
спрат но сти до П+8 и у окви ру пла ни ра них ур ба ни стич ких 
па ра ме та ра.

Гра ни ца раз два ја ња јав не по вр ши не СЦ „Олимп – Зве-
зда ра” и при ват них пар це ла је гра ни ца по сто је ћих ка та-
стар ских пар це ла.

Но во пла ни ра ни обје кат у ју го и сточ ном де лу СЦ 
„Олимп” (по сто је ћа к.п. бр. 4556/10) по ста ви ти на ми ни-
мал ном уда ље њу од боч не гра ни це к.п. бр. 4673 и од зад ње 
гра ни це к.п. бр. 4666/2, 4667, 4668, 4669, 4670 и 4671 на 14 m, 
у скла ду са гра фич ким при ло гом бр. 05 „РЕ ГУ ЛА ЦИ О НО-
НИ ВЕ ЛА ЦИ О НИ ПЛАН”.

Но ви објек ти мо ра ју да се укла па ју у по сто је ћу ком по зи-
ци ју ком плек са СРЦ „Зве зда ра” и да пра те пад те ре на.

Нај ма ња уда ље ност но вих обје ка та или до гра ђе них де-
ло ва обје ка та од зад ње и боч них гра ни ца пар це ле је 5 m.

Пре по ру че но је да се но ви објек ти у функ ци ји про ши-
ре ња и упот пу ња ва ња спорт ско-ре кре а тив них са др жа ја на-
ла зе у зо ни од 10–30 m уда ље но сти од по сто је ћег глав ног 
објек та СРЦ „Зве зда ра”.

При по ста вља њу но вих обје ка та во ди ти ра чу на о њи хо-
вом ме ђу соб ном ра сто ја њу ка ко би се за до во љи ли усло ви 
осун ча но сти.

Ме ђу соб но ра сто ја ње обје ка та на ло ка ци ји не мо же би ти 
ма ње од ½ ви си не ви шег објек та.

Мак си мал но ис ко ри сти ти по сто је ће ин тер не са о бра ћај-
не при сту пе ра ди што ра ци о нал ни је град ње уну тар ком-
плек са.

Пре ци зне усло ве гра ђе ња но вих са др жа ја ком па ти бил-
них са др жа ји ма СРЦ „Зве зда ра” раз ра ди ти кроз из ра ду ур-
ба ни стич ког про јек та.

5.6. По себ на пра ви ла за деч је уста но ве
Овим пла ном се не пред ви ђа из град ња но вих деч јих 

уста но ва као јав них обје ка та, већ се оче ку је уче шће при ват-
ног сек то ра и ко ри шће ње по сто је ћих ка па ци те та.

По сто је ћи објек ти деч јих уста но ва у об у хва ту овог 
Пла на оста ју у окви ру по сто је ћих га ба ри та и ка па ци те та. 
Kапацит ети деч јих уста но ва су при ка за ни у Та бе ли 1. – Ур-
ба ни стич ки па ра ме три и би лан си по сто је ћег ста ња у Та бе-
ли 2. – Пла ни ра ни ур ба ни стич ки па ра ме три и би лан си.

До зво ља ва се пре тва ра ње стам бе них или не стам бе них 
про сто ра у про сто ре за днев ни бо ро вак де це у при зе мљи ма 
и са при зе мљи ма по ве за ним про сто ри ма ко ји чи не јед ни-
стве ну це ли ну, под усло вом да: по сто ји или је мо гу ће фор-
ми ра ти по се бан улаз; по сто ји мо гућ ност за за др жа ва ње во-
зи ла без оме та ња са о бра ћа ја чи ји је број у скла ду са бро јем 
де це; по сто ји на чин за ре ша ва ње ути ца ја до дат не бу ке на 
су сед не на ме не; у том слу ча ју ва же пра ви ла уре ђе ња и гра-
ђе ња по је ди нач них про стор них це ли на у ко ји ма деч ја уста-
но ва на ла зи.

Пре по ру чу ју се је ди ни це за днев ни бо ра вак де це са ма-
њим бро јем де це у ин ди ви ду ал ним објек ти ма на пар це ли са 
ма њим бро јем ста но ва и мо гућ но шћу бо рав ка де це на отво-
ре ном.

У но вим, од но сно адап ти ра ним про сто ри ма на ме ње ним 
деч јим уста но ва ма пре по ру чу ју се ма њи ка па ци те ти, мак-
си мал но до 80 де це по објек ту.

Пре тва ра ње стам бе них или не стам бе них про сто ра у 
про сто ре за бо ра вак де це ускла ди ти са нор ма ти ви ма за из-
град њу деч јих уста но ва:

Обје кат m²/ко ри сни ку 7.5
Пар це ла m²/ко ри сни ку 15
Пар кинг ме сто на Ван пар це ле

100 m²

5.7. По себ на пра ви ла за објек те ко му нал не 
ин фра струк ту ре (објек ти БВК)

До зво ља ва се ре кон струк ци ја по сто је ћих обје ка та у 
окви ри ма по сто је ћих га ба ри та и ка па ци те та.

Ни је до зво ље на но ва из град ња, до град ња ни ти над зи ђи-
ва ње, већ је мо гу ће са мо ин ве сти ци о но одр жа ва ње.

6. СМЕР НИ ЦЕ ЗА ДА ЉУ РАЗ РА ДУ И СПРО ВО ЂЕ ЊЕ 
ПЛА НА

Овај план де таљ не ре гу ла ци је пред ста вља план ски ос-
нов за фор ми ра ње гра ђе вин ских пар це ла јав не на ме не, из-
ра ду про је ка та пре пар це ла ци је и пар це ла ци је, ур ба ни стич-
ких про је ка та и из да ва ње Ло ка циј ске до зво ле, у скла ду са 
За ко ном о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11).

По треб но је ура ди ти про је кат пре пар це ла ци је, пре ма 
усло ви ма из овог пла на, за сле де ће ми ни мал не гра ђе вин ске 
пар це ле:

при па ја ње де ла по сто је ће к.п. бр. 4725 КО Зве зда ра са:

– к.п. бр. 4709 у гп 6,
– к.п. бр. 4710 у гп 7,
– к.п. бр. 4711 у гп 8,
– к.п. бр. 4712 у гп 9,
– к.п. бр. 4713 у гп 10,
– к.п. бр. 4714 у гп 11,

– к.п. бр. 4715 у гп 12,
– к.п. бр. 4716 у гп 13,
– к.п. бр. 4717 у гп 14,
– к.п. бр. 4718 у гп 15,
– к.п. бр. 4719 у гп 16,

– к.п. бр. 4720 у гп 17,
– к.п. бр. 4721 у гп 18,
– к.п. бр. 4722 у гп 19,
– к.п. бр. 4723 у гп 20,
– к.п. бр. 4724 у гп 21.

при па ја ње де ла по сто је ће к.п. бр. 4778/2 КО Зве зда ра са:
– к.п. бр. 4771 у гп 22,
– к.п. бр. 4772 у гп 23,
– к.п. бр. 4773 у гп 24,

– к.п. бр. 4774 у гп 25,
– к.п. бр. 4775 у гп 26,

– к.п. бр. 4776 у гп 27,
– к.п. бр. 4777 у гп 28.

де ло ва к.п. бр. 4562/1, 4562/4 и 4566/4 КО Зве зда ра за гп 1
де ла к.п. бр. 4561 и де ла к.п. бр. 4565/3 КО Зве зда ра за гп 3
де ло ва к.п. бр. 4561, 4565/3 и 4564/1 КО Зве зда ра за гп 4
де ла к.п. бр. 4564/1 и де ла к.п. бр. 4565/3 КО Зве зда ра за 

гп 5
ка та стар ске пар це ле 4770 КО Зве зда ра
Гп 2 се фор ми ра по сред но, фор ми ра њем пар це ла јав не 

на ме не.
Та ко ђе, оба ве зно је спа ја ње сле де ћих ка та стар ских пар-

це ла:
– к.п. бр. 4694 и к.п. бр. 4695 КО Зве зда ра
– к.п. бр. 4697 и к.п. бр. 4698 КО Зве зда ра
– к.п. бр. 4701, 4702 и 4703 КО Зве зда ра
– к.п. бр. 4768/9, 4768/10 и 4768/11 КО Зве зда ра
На чин пар це ла ци је на ве де них пар це ла спро во ди ће се 

из ра дом про јек та пар це ла ци је (од но сно про јек та пре пар це-
ла ци је), у све му пре ма гра фич ком при ло гу бр. 04 „СМЕР-
НИ ЦЕ ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ са еле мен ти ма ПАР ЦЕ ЛА ЦИ ЈЕ”.

У слу ча ју не сла га ња по пи са ка та стар ских пар це ла ко-
је су об у хва ће не пла ни ра ним ми ни мал ним гра ђе вин ским 
пар це ла ма, ме ро да ван је гра фич ки при лог бр. 04 „СМЕР-
НИ ЦЕ ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ са еле мен ти ма ПАР ЦЕ ЛА ЦИ ЈЕ”.

За ка та стар ску пар це лу бр. 4693/1 КО Зве зда ра оба ве зна 
је из ра да Ур ба ни стич ког про јек та, у ци љу про ве ре ур ба ни-
стич ко-ар хи тек тон ског ре ше ња.

За ка та стар ске пар це ле бр. 4692/2, 4705 и 4767/1 КО Зве-
зда ра, уко ли ко се не вр ши њи хо ва де о ба, оба ве зна је из ра да 
Ур ба ни стич ког про јек та.
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Из ра да ур ба ни стич ког про јек та оба ве зна је и за ло ка-
ци ју Спорт ско-ре кре а тив ног цен тра Зве зда ра („Олимп”), 
од но сно за де ло ве ка та стар ских пар це ла 4556/1, 4556/8, 
4556/10 и 4556/12.

Гра ни ца раз два ја ња јав не по вр ши не СЦ „Олимп – Зве-
зда ра” и при ват них пар це ла је гра ни ца по сто је ћих ка та-
стар ских пар це ла.

Ур ба ни стич ки па ра ме три де фи ни са ни овим Пла ном за 
пар це ле у про стор ним це ли на ма И1 и К1 уз ули цу Ми те Ру-
жи ћа се од ре ђу ју пре ма ре гу ла ци ји од 18 m, као што је гра-
фич ким при ло гом бр. 05 „РЕ ГУ ЛА ЦИ О НО-НИ ВЕ ЛА ЦИ О-
НИ ПЛАН” де фи ни са но.

Ста вља ју се ван сна ге сле де ћи ва же ћи пла но ви, у гра ни-
ца ма овог пла на:

Де таљ ни ур ба ни стич ки план Ули це Ми ла на Ра ки ћа, од 
про ду же ња Ули це го спо да ра Ву чи ћа до Ули це Ми те Ру жи ћа 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 07/81);

План де таљ не ре гу ла ци је Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра за 
бло ко ве из ме ђу ули ца: Ми те Ру жи ћа и Жа бљач ке, бло ко-
ви Д4, Д5, Д13-Д20 („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 
20/09) – за про стор у окви ру ре гу ла ци је ули це Ми те Ру жи ћа;

Ре гу ла ци о ни план на се ља Ми ри је во („Слу жбе ни лист 
гра да Бе о гра да” број 20/02)

У гра ни ца ма овог пла на ко ји се пре кла па са Ре гу ла ци о ним 
пла ном на се ља Ми ри је во („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да” 
број 20/02) ме ња се са о бра ћај но ре ше ње Ули це Ми ла на Ра-
ки ћа, с тим да се не ме ња ре гу ла ци о на ли ни ја не пар не стра не 
ули це већ са мо ре гу ла ци о на ли ни ја пар не стра не ули це.

Са став ни део ела бо ра та пла на су и:

ГРА ФИЧ КИ ПРИ ЛО ЗИ ПЛА НА:
01 НА МЕ НА ПО ВР ШИ НА ПО СТО ЈЕ ЋЕ 

СТА ЊЕ 1:1000
02 НА МЕ НА ПО ВР ШИ НА ПЛА НИ РА НО 

СТА ЊЕ 1:1000
03 УР БА НИ СТИЧ КО РЕ ШЕ ЊЕ 

СА О БРА ЋАЈ НИХ ПО ВР ШИ НА 1:1000
04 СМЕР НИ ЦЕ ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ 

са еле мен ти ма ПАР ЦЕ ЛА ЦИ ЈЕ 1:1000
05 РЕ ГУ ЛА ЦИ О НО НИ ВЕ ЛА ЦИ О НИ ПЛАН 1:1000
06 ИН ЖЕ ЊЕР СКО ГЕ О ЛО ШКА КАР ТА 

са рас по ре дом ге о ло шких ис тра жи ва ња 1:1000
07 ПЛАН ВО ДО СНАБ ДЕ ВА ЊА 1:1000
08 ПЛАН КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ 1:1000
09 ПЛАН ЕЛЕК ТРО снаб де ва ња 1:1000
10 ПЛАН ТТ МРЕ ЖЕ 1:1000
11 ПЛАН ТО ПЛО ВО ДА И ГА СО ВО ДА 1:1000
12 СИН ХРОН ПЛАН 1:1000

ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА ПЛА НА:
КЊИ ГА 1
1. Од лу ка о из ра ди план ског до ку мен та
2. Из во ди из план ских до ку ме на та ви шег ре да и дру ге 

раз вој не до ку мен та ци је
2.1. Усло вље но сти из Ге не рал ног пла на Бе о гра да 2021
2.2. Ко ор ди на ци ја из ра де Пла на де таљ не ре гу ла ци је Бу ле-

ва ра кра ља Алек сан дра (у зо ни СЦ „Олимп”) за под руч је бло-
ко ва Д1а, део Д1б, Д2а, Д2б, Д2ц, Д7а, Д7б, Д7ц, Д8а, Д8б, Д9а и 
Д9б (пред мет бр. 350-370, ЈУП Ур ба ни стич ки за вод Бе о гра да)

2.3. Из вод из Про стор но-про грам ског ре ше ња зо не ре-
гу ла ци о ног пла на Бу ле ва ра ре во лу ци је, по бло ко ви ма Д7а, 
Д7б, Д7ц, Д8а, Д8б, Д9а, Д9б, Д10а, Д11а и Д12а

3. При ба вље ни по да ци и усло ви за из ра ду план ског до-
ку мен та

3.1. Ге о ло шко-ге о тех нич ка до ку мен та ци ја за по тре бе 
из ра де Ре гу ла ци о ног пла на Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра за 
под руч је бло ко ва Д1-3, Д7-12 (Ру дар ско-ге о ло шки фа кул тет 
уни вер зи те та у Бе о гра ду)

3.2. Усло ви ЈКП
3.3. Ми шље ња над ле жних ин сти ту ци ја
3.4. Имо вин ско-прав на до ку мен та ци ја
4. Ана ли за по сто је ћег ста ња
– Ур ба ни стич ки па ра ме три и ка па ци те ти на ни воу бло-

ка за по сто је ће ста ње
– По сто је ћа ше ма бло ко ва
– На ме на обје ка та
– Вла сни штво
КЊИ ГА 2
5. Кон цепт пла на
5а. Ур ба ни стич ко ре ше ње са о бра ћај них по вр ши на
6. Из ве шта ји
6.1. Из ве штај о оба вље ној струч ној кон тро ли Кон цеп та 

пла на
6.2. Из ве штај о оба вље ној струч ној кон тро ли На цр та 

пла на
6.3. Из ве штај о оба вље ном Јав ном уви ду у На црт пла на
6.4. Обра зло же ње Се кре та ри ја та за ур ба ни зам и гра ђе-

вин ске по сло ве
6.5. Ми шље ња Се кре та ри ја та за ур ба ни зам и гра ђе вин-

ске по сло ве и за пи сни ци са сед ни ца Ко ми си је за пла но ве
7. Ре ше ње о не при сту па њу стра те шкој про це ни ути ца ја 

на жи вот ну сре ди ну
8. Дру га до ку мен та ци ја и по да ци од зна ча ја за из ра ду, 

кон тро лу и до но ше ње план ског до ку мен та
8.1. Са о бра ћај на ана ли за прав ца ули ца Ми ла на Ра ки ћа и 

Ми те Ру жи ћа (ЦЕП, Бе о град)
КЊИ ГА 3
9. Ге о дет ске под ло ге
9.1. То по граф ске под ло ге
9.2. Ка та стар ске под ло ге
9.3. Ка та стар под зем них ин ста ла ци ја
Овај план де таљ не ре гу ла ци је сту па на сна гу осмог да на 

од об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.

Скуп шти на гра да Бе о гра да
Број 350-592/11-С, 11. но вем бра 2011. го ди не

Пред сед ник
Алек сан дар Ан тић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ВОЈВОДА СТЕПА”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности чланa Школског одбора Ос-
новне школе „Војвода Степа”, Београд, ул. Војводе Степе 
број 520, на лични захтев Данијела Јовановић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-601/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈВОДА СТЕПА”, БЕОГРАД

1. Именује се за чланa Школског одбора Основне школе 
„Војвода Степа”, Београд, ул. Војводе Степе број 520, Бранко 
Арсеновић, проф. техничког образовања.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-602/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”, ВИНЧА, ГРОЦКА

1. Разрешава се дужности чланa Школског одбора Ос-
новне школе „Никола Тесла”, Винча, Гроцка, ул. Јована Јова-
новића Змаја број 1, Милан Радуловић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-603/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”, ВИНЧА, ГРОЦКА

1. Именује се за чланa Школског одбора Основне школе 
„Никола Тесла”, Винча, Гроцка, ул. Јована Јовановића Змаја 
број 1, Ивана Томовић, дипл. правник.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-604/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИМИР НАЗОР”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности чланa Школског одбора 
Основне школе „Владимир Назор”, Београд, ул. Милана 
Мијалковића број 11, Мирјана Јанковић Лукић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-605/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИМИР НАЗОР”, БЕОГРАД

1. Именује се за чланa Школског одбора Основне школе 
„Владимир Назор”, Београд, ул. Милана Мијалковића број 
11, Драгана Јанковић, дипл. економиста.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-606/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН ХРИСТИЋ”, МЛАДЕ-

НОВАЦ

1. Разрешава се дужности чланa Школског одбора Ос-
новне музичке школе „Стеван Христић”, Младеновац, ул. 
Краља Петра I број 175, Јасмина Иритано.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-607/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН ХРИСТИЋ”, 

МЛАДЕНОВАЦ
1. Именује се за чланa Школског одбора Основне музич-

ке школе „Стеван Христић”, Младеновац, ул. Краља Петра I 
број 175, Љиљана Лазић, предузетник.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-608/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”, 

БЕОГРАД
1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Основ-

не музичке школе „Владимир Ђорђевић”, Београд, ул. Ватрос-
лава Јагића број 5, Емилија Адамовић и Александар Поповић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-609/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИМИР ЂОРЂЕ-

ВИЋ”, БЕОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Основне му-

зичке школе „Владимир Ђорђевић”, Београд, ул. Ватрослава 
Јагића број 5, Наташа Бијелић, психолог, Владимир Плав-
шин, студент.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-610/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”, ЗЕМУН

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Радивој Поповић”, Земун, ул. Призренска 
број 37, Снежана Дракул.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-611/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”, ЗЕМУН

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Радивој Поповић”, Земун, ул. Призренска број 37, Влади-
мир Павловић, водоинсталатер.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-612/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ”, МЛАДЕ-

НОВАЦ

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Момчило Живојиновић”, Младеновац, ул. 
Краља Александра Обреновића број 25, Ана Мијајловић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-613/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ”, МЛА-

ДЕНОВАЦ

1. Именује се за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Момчило Живојиновић”, Младеновац, ул. Краља Алек-
сандра Обреновића број 25, Љиљана Радојевић, економски 
техничар.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-614/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Душко Радовић”, Нови Београд, Булевар Зо-
рана Ђинђића број 112,  Радојица Тадић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-615/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Душко Радовић”, Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 
број 112, Јасмина Родић, педагог.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-616/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ЖИВОЈИН ПЕРИЋ”, СТУБЛИНЕ

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Живојин Перић”, Стублине, ул. Ваљевски пут 
бб, Драгана Павловић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-617/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЖИВОЈИН ПЕРИЋ”, СТУБЛИНЕ

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Живојин Перић”, Стублине, ул. Ваљевски пут бб, Снежана 
Јадранин, домаћица.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-618/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „СКАДАРЛИЈА”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Скадарлија”, Београд, ул. Француска број 26, 
Борис Мојсоски.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-619/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СКАДАРЛИЈА”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Скадарлија”, Београд, ул. Француска број 26, Сандра Стоја-
новић, студент.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-620/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „БРАЋА БАРУХ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Браћа Барух”, Београд, ул. Деспота Ђурђа број 
2, Салко Хукић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-621/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „БРАЋА БАРУХ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Браћа Барух”, Београд, ул. Деспота Ђурђа број 2, Гордана 
Стефановић, пензионер.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-622/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Вук Караџић”, Београд, ул. Таковска број 41, 
Марко Миличковић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-623/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Вук Караџић”, Београд, ул. Таковска број 41, Биљана Бац-
ковић, пензионер.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-624/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Михаило Петровић Алас”, Београд, ул. Госпо-
дар Јованова број 22, Драгица Милошевић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-625/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”, БЕО-

ГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Михаило Петровић Алас”, Београд, ул. Господар Јованова 
број 22, Лука Плавшић, студент.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-626/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН РИСТИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Јован Ристић”, Борча, Београд, ул. Беле Барто-
ка број 48а, на лични захтев, Драго Башић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-627/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН РИСТИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Јован Ристић”, Борча, Београд, ул. Беле Бартока број 48а, 
Весна Глигоријевић, професор немачког језика.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-628/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ 
ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ – НАГЛУВЕ „СТЕФАН ДЕ-

ЧАНСКИ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Школе 
за оштећене слухом – наглуве „Стефан Дечански”, Београд, ул. 
Светозара Марковића број 85, Драгана Шарановић Шобић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-629/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКО-
ЛЕ ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ – НАГЛУВЕ „СТЕФАН ДЕ-

ЧАНСКИ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Школе за 
оштећене слухом – наглуве „Стефан Дечански”, Београд, ул. 
Светозара Марковића број 85, Радо Мићић, занатлија.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-630/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. 
новембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. став 3. та-
чка 1. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Ста-
тута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 
39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности чланa Школског одбора Ос-
новне школе „Стеван Сремац”, Борча, Београд, Трг осло-
бођења број 3, пре истека мандата, и то: 

– Драгица Буковац, 
– Гордана Јевтић,
– Десанка Поповић,
– Јелена Васић,
– Сузана Петровић,
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– Саша Булатовић,
– Невенка Ловре,
– Радојко Арсић,
– Александар Шустер.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 118-631/11-С, 11. новембра 2011. године
Председник

Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Стеван Сремац”, Борча, Београд, Трг ослобођења број 3, 
на време од четири године, и то:

– Вера Кривокапић, педагог,
– Ивана Лазић, професор разредне наставе,
– Елена Билић, професор разредне наставе,
– Ана Шуљ, матурант гимназије,
– Александра Ранковић, електротехничар,
– Драгана Релић, грађевински техничар,
– Томислав Јовановић, дипл. правник,
– Латинка Пргомет, васпитачица,
– Драгана Јовановић, адвокат.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-632/11-С, 11. новембра 2011. године
Председник

Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „КОСТА АБРАШЕВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности чланa Школског одбора Ос-
новне школе „Коста Абрашевић”, Београд, Улица 13. ок-
тобра број 82, Дворана Дивијак.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-633/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „КОСТА АБРАШЕВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за чланa Школског одбора Основне школе 
„Коста Абрашевић”, Београд, Улица 13. октобра број 82, Су-
зана Станковић Манић, студент.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-634/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности чланa Школског одбора Ос-
новне школе „Јован Поповић”, Београд, ул. Маријане Грего-
ран број 62, на лични захтев, Борко Гемаљевић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-635/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за чланa Школског одбора Основне шко-
ле „Јован Поповић”, Београд, ул. Маријане Грегоран број 62, 
Душан Ковић, дипл. инж. машинства.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-636/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ”, ГРОЦКА

1. Разрешава се дужности чланa Школског одбора Ос-
новне школе „Милоје Васић”, Гроцка, ул. Драгољуба Стоја-
новића број 11д, на лични захтев, Тања Станојков.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-637/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ”, ГРОЦКА

1. Именује се за чланa Школског одбора Основне шко-
ле „Милоје Васић”, Гроцка, ул. Драгољуба Стојановића број 
11д, Снежана Костић, службеник.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-638/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „КАРАЂОРЂЕ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности чланa Школског одбора Ос-
новне школе „Карађорђе”, Београд, ул. Јове Илића број 2, 
Јелена Фолгић-Мркаић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-639/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „КАРАЂОРЂЕ”, БЕОГРАД

1. Именује се за чланa Школског одбора Основне школе 
„Карађорђе”, Београд, ул. Јове Илића број 2, Саша Петро-
вић, новинар.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-640/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ 
ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ „ОБРЕНО-

ВАЦ”, ОБРЕНОВАЦ

1. Разрешава се дужности чланa Школског одбора Шко-
ле за основно образовање одраслих „Обреновац”, Обрено-
вац, ул. Милоша Обреновића број 143, Марија Вуковић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-641/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ 
ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ „ОБРЕНО-

ВАЦ”, ОБРЕНОВАЦ

1. Именује се за чланa Школског одбора Школе за основ-
но образовање одраслих „Обреновац”, Обреновац, ул. Мило-
ша Обреновића број 143, Ненад Јованчић, електротехничар.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-642/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ЈЕФИМИЈА”, ОБРЕНОВАЦ

1. Разрешава се дужности чланa Школског одбора Ос-
новне школе „Јефимија”, Обреновац, ул. Краља Милутина 
број 3, Душан Стаменић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-643/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЈЕФИМИЈА”, ОБРЕНОВАЦ

1. Именује се за чланa Школског одбора Основне школе 
„Јефимија”, Обреновац, ул. Краља Милутина број 3, Оливе-
ра Јестровић, саобраћајни техничар.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-644/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ДИША ЂУРЂЕВИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Разрешава се дужности чланa Школског одбора Ос-
новне школе „Диша Ђурђевић”, Вреоци, Лазаревац, Улица 2. 
октобра број 8,  Љубомир Вукић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-645/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ДИША ЂУРЂЕВИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именује се за чланa Школског одбора Основне шко-
ле „Диша Ђурђевић”, Вреоци, Лазаревац, Улица 2. октобра 
број 8, Тијана Ивковић, археолог.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-646/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „СУТЈЕСКА”, ЗЕМУН

1. Разрешава се дужности чланa Школског одбора Ос-
новне школе „Сутјеска”, Земун, ул. Задругарска број 1, Та-
тјана Радовић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-647/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СУТЈЕСКА”, ЗЕМУН

1. Именује се за чланa Школског одбора Основне школе 
„Сутјеска”, Земун, ул. Задругарска број 1, Златан Мирјанић, 
предузетник.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-648/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „САВА ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО”, 

ЗЕМУН

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Сава Јовановић Сирогојно”, Земун, ул. При-
зренска број 37, Дамир Тадић и Ивана Тодоровић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-649/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО”, 

ЗЕМУН

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Сава Јовановић Сирогојно”, Земун, ул. Призренска број 37, 
Анђелко Емини и Марица Ременски, професор разредне наставе.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-650/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ИВО АНДРИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности чланa Школског одбора Ос-
новне школе „Иво Андрић”, Београд, ул. Ивана Мичурина 
број 38а, Зоран Пуцановић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-651/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО АНДРИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за чланa Школског одбора Основне школе 
„Иво Андрић”, Београд, ул. Ивана Мичурина број 38а, Вла-
дан Којанић, администратор система.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-652/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”, ОБРЕНОВАЦ

1. Разрешава се дужности чланa Школског одбора Ос-
новне школе „Јован Јовановић Змај”, Обреновац, ул. Цара 
Лазара број 2, Јулка Радушки.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-653/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”, ОБРЕ-

НОВАЦ

1. Именује се за чланa Школског одбора Основне школе 
„Јован Јовановић Змај”, Обреновац, ул. Цара Лазара број 2, 
Мирослав Руњајић, пензионер.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-654/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ 

ОБРЕНОВАЧКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ОБРЕНОВАЦ

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Прве 
обреновачке основне школе, Обреновац, ул. Милоша Обре-
новића број 169, Александар Пантелић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-655/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ 

ОБРЕНОВАЧКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ОБРЕНОВАЦ

1. Именује се за члана Школског одбора Прве обрено-
вачке основне школе, Обреновац, ул. Милоша Обреновића 
број 169, Ивана Васиљевић, менаџер продаје.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-656/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ 

ШКОЛЕ, БАРАЈЕВО

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Средње 
школе, Барајево, ул. Светосавска број 4а, Светлана Петковић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-657/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, БАРАЈЕВО

1. Именује се за члана Школског одбора Средње школе, 
Барајево, ул. Светосавска број 4а, Зоран Гајић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-658/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ДРУГЕ 

ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Дру-
ге економске школе, Београд, ул. Господара Вучића број 50, 
Бранислав Павловић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-659/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ДРУГЕ 

ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Друге економс-
ке школе, Београд, ул. Господара Вучића број 50, Душан Ал-
бијанић, дипл. инж.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-660/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ПЕТЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „РАКОВИЦА”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Пете економске школе „Раковица”, Београд, ул. Хасанагини-
це број 8, Драган Јаковљевић и Вера Вукчевић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-661/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ПЕТЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „РАКОВИЦА”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Пете еко-
номске школе „Раковица”, Београд, ул. Хасанагинице број 
8, Зоран Ђикић, професор физичког васпитања и Мирјана 
Лазић, васпитач.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-662/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧ-

КЕ ШКОЛЕ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Му-
зичке школе „Јосиф Маринковић”, Београд, ул. Крунска број 
8, Душица Ђуран Радовановић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-663/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУ-

ЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Музичке шко-
ле „Јосиф Маринковић”, Београд, ул. Крунска број 8, Татјана 
Лудвиг, наставник солфеђа.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-664/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕЛЕК-

ТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Елек-
тротехничке школе „Стари град”, Београд, ул. Високог Сте-
вана број 37, на лични захтев, Снежана Ерић Јовановић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-665/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕЛЕК-

ТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Електротех-
ничке школе „Стари град”, Београд, ул. Високог Стевана 
број 37, Драгана Јевтовић, дипл. инж. електротехнике.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-666/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНА-

ЗИЈЕ У ОБРЕНОВЦУ

1. Разрешава се дужности чланa Школског одбора Гим-
назије у Обреновцу, Обреновац, ул. Милоша Обреновића 
број 90, Мирјана Бабић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-667/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМ-

НАЗИЈЕ У ОБРЕНОВЦУ

1. Именује се за чланa Школског одбора Гимназије у 
Обреновцу, Обреновац, ул. Милоша Обреновића број 90, 
Александар Драгојловић, дипл. правник.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-668/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСМЕ 

БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности чланa Школског одбора Осме 
београдске гимназије, Београд, ул. Грчића Миленка број 71, 
Ирена Милошевић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-669/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСМЕ 

БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за чланa Школског одбора Осме београд-
ске гимназије, Београд, ул. Грчића Миленка број 71, Маја 
Весић, менаџер.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-670/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „НОВИ БЕОГРАД”, НОВИ БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности чланa Школског одбора 
Техничке школе „Нови Београд”, Нови Београд, ул. Омладин-
ских бригада број 25, Јасна Пећанац Марков и Мирко Џепина.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-671/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „НОВИ БЕОГРАД”, НОВИ БЕО-

ГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Техничке 
школе „Нови Београд”, Нови Београд, ул. Омладинских 
бригада број 25, Драган Стевић, аутомеханичар и Алексан-
дра Грдинић, дипл. правник.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-672/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ВАЗ-

ДУХОПЛОВНЕ АКАДЕМИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности чланa Школског одбора Ваз-
духопловне академије, Београд, Булевар војводе Бојовића 
број 2, Дарко Милосављевић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-673/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ВАЗ-

ДУХОПЛОВНЕ АКАДЕМИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за чланa Школског одбора Ваздухопловне 
академије, Београд, Булевар војводе Бојовића број 2, Тања 
Вујић Вукановић, новинар.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-674/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТРГО-

ВАЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности чланa Школског одбора Тр-
говачке школе, Београд, ул. Хиландарска број 1, Владимир 
Раковић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-675/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТРГО-

ВАЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за чланa Школског одбора Трговачке шко-
ле, Београд, ул. Хиландарска број 1, Борис Ватовец, дипл. 
економиста.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-676/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ПТТ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Средње техничке ПТТ школе, Београд, ул. Здравка Челара 
број 16, 

– Нада Морџин,
– Братислава Стевановић Ћоровић и
– Душко Миричић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 118-677/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ПТТ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Средње 
техничке ПТТ школе, Београд, ул. Здравка Челара број 16,

– Александар Марковић, пекар,
– Сања Остојић и
– Горан Миликић, менаџер обезбеђења.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-678/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧ-

КЕ ШКОЛЕ „СТАНКОВИЋ”, БЕОГРАД
1. Разрешава се дужности чланa Школског одбора Му-

зичке школе „Станковић”, Београд, ул. Кнеза Милоша број 
1а, Драган Крсмановић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-679/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУ-

ЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАНКОВИЋ”, БЕОГРАД
1. Именује се за чланa Школског одбора Музичке школе 

„Станковић”, Београд, ул. Кнеза Милоша број 1а, Дејан Пе-
шић, дипломирани музичар соло певач.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-680/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА XII 

БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора XII 
београдске гимназије, Београд, ул. Војводе Степе број 82,

– Зоран Буљугић,

– Сања Рађенков Милинковић и
– Милован Беркић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 118-681/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА XII 

БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора XII београд-
ске гимназије, Београд, ул. Војводе Степе број 82,

– Свјетлана Коларовић, наставник немачког језика,
– Дејан Раденковић, дипл. инжењер грађевине и
– Владислав Обреновић, официр Војске Србије.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 112-682/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРАВ-

НО-ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности чланa Школског одбора Прав-
но-пословне школе, Београд, ул. Светогорска број 48, Дра-
гица Вукелић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-683/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРАВ-

НО-ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за чланa Школског одбора Правно-послов-
не школе, Београд, ул. Светогорска број 48, Јулија Ђорђе-
вић, дипл. историчар.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-684/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ 

ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности чланa Школског одбора Шко-
ле за дизајн текстила, Београд, ул. Војислава Илића број 88, 
Бојана Петрић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-685/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ 

ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА, БЕОГРАД

1. Именује се за чланa Школског одбора Школе за дизајн 
текстила, Београд, ул. Војислава Илића број 88, Драгица 
Михаиловић, медицинска сестра.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-686/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ВАЗ-

ДУХОПЛОВНЕ АКАДЕМИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности чланa Школског одбора Ваз-
духопловне академије, Београд, Булевар војводе Бојовића 
број 2, Момчило Илиевски.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-687/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ВАЗ-

ДУХОПЛОВНЕ АКАДЕМИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за чланa Школског одбора Ваздухопловне 
академије, Београд, Булевар војводе Бојовића број 2, Љиља-
на Роксандић, економски техничар.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-688/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ, ОБРЕНОВАЦ

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Пољопривредно-хемијске школе, Обреновац, Милоша Об-
реновића број 90, Милена Шаре и Милош Дрењанин.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-689/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ, ОБРЕНОВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Пољопри-
вредно-хемијске школе, Обреновац, Милоша Обреновића 
број 90, др Миланка Матић, спец. Радиологије и Милош Ка-
талина, банкар.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-690/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ 

ШКОЛЕ, ОБРЕНОВАЦ

1. Разрешава се дужности чланa Школског одбора 
Техничке школе, Обреновац, ул. Краља Петра I број 12, 
Жељко Николић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-691/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОБРЕНОВАЦ

1. Именује се за чланa Школског одбора Техничке шко-
ле, Обреновац, ул. Краља Петра I број 12, Ненад Радојичић, 
машински инжењер.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-692/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ФАРМАЦЕУТСКО-ФИЗИОТЕРАПЕУТСКЕ ШКОЛЕ, БЕ-

ОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Фармацеутско-

физиотерапеутске школе, Београд, ул. Донска бр. 27-29, на 
време од 4 године, почев од 24. децембра 2011. године, и то:

– Јелена Стојиљковић, професор српског језика и књи-
жевности,

– Ана Костић, доктор медицине,
– Оливера Лазаревић, доктор медицине,
– Предраг Пуђа, доктор биотехничких наука,
– Милан Пашић, виша тренерска школа,
– Милан Марковић, електротехничар,
– Бранко Пршић, електротехничар,
– Наташа Рајић Савић, ветеринар,
– Бранка Јевтић, дипл. социолог.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-693/11-С, 11. новембра 2011. године
Председник

Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГРА-

ФИЧКЕ ШКОЛЕ, НОВИ БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности чланa Школског одбора Гра-
фичке школе, Нови Београд, Отона Жупанчича број 19, на 
лични захтев, Весна Вукобрат и Данијела Зец.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-694/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГРАФИЧКЕ ШКОЛЕ, НОВИ БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Графичке 
школе, Нови Београд, ул. Отона Жупанчича број 19, Јелена 
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Королија, дипл. Политиколог и Бранислав Јовић, машински 
техничар.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-695/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ПРВЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Прве економске школе, Београд, ул. Цетињска бр. 5-7, Лела 
Мијаиловић Ресимић и Александра Бабић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-696/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ПРВЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Прве економс-

ке школе, Београд, ул. Цетињска бр. 5-7, Зорица Булатовић, 
електротехничар и Оливера Тубић, дипл. математичар.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112-697/11-С, 11. новембра 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Страна
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