
Скупштина Града Београда на седници одржаној 22. 
јуна 2016. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 – 
одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО 
БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: БРАНКОВЕ, ЗЕЛЕНИ ВЕ-
НАЦ, КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ И ЈУГ БОГДАНОВЕ, ГРАД-

СКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за део 

блока између улица: Бранкове, Зелени венац, Краљице На-
талије и Југ Богданове, градска општина Савски венац (у 
даљем тексту: План детаљне регулације). 

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градске општине Савски венац, део 
блока између улица: Бранкове, Зелени венац, Краљице На-
талије и Југ Богданове, са везама саобраћајница и инфра-
структуре до постојеће, односно планиране мреже, повр-
шине око 0,6 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације утврдиће се 
приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ представља План генералне регулације 

грађевинског подручја седишта јединице локалне самоу-
праве – град Београд, целине I – XIX, („Службени лист Гра-
да Београда”, број 20/16), којим су на предметном простору 
планиране следеће намене: површине за комерцијалне садр-
жаје и мрежа саобраћајница.

За потребе израде Плана детаљне регулације потреб-
но је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге 
и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, 
за катастарску општину Савски венац, у делу који је обух-
ваћен границом плана.

Члан 4.
Претежне намене подручја које је обухваћено предложе-

ном границом плана су површине за комерцијалне садржаје 
(К4) – зона пратећих комерцијалних садржаја и мрежа са-
обраћајница.

Члан 5.
Циљ израде плана је дефинисање јавног интереса и ства-

рање планских могућности и обезбеђивање капацитета 
техничке инфраструктуре за изградњу, односно доградњу 
постојећих објеката.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), садржајем плана 
ће се обухватити:

– граница плана и обухват грађевинског подручја,
– детаљна намена земљишта,
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози,

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план),

– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржај и објекте,

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру,

– правила уређења и правила грађења,
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу 

Батес д.о.о. Београд, Таковска бр. 38, које је дужно да нацрт 
плана изради у року од шест месеци од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду плана обезбедиће предузеће Батес 

д.о.о. Београд, Таковска бр. 38. Процењена финансијска 
средства за израду Плана детаљне регулације оквирно из-
носи око 1.344.000,00 динара (без износа прибављања гео-
детских подлога, инжењерско-геолошке документације и 
потребних студија, анализа и техничке документације). 

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид и 

трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима ин-
формисања и у информативним гласилима Градске општи-
не Савски венац.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење Градској општини Савски венац.
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Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-6/16 од 15. јуна 2016. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику 
који ће се по овери чувати код Скупштине Града Београ-
да као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и 
грађевинске послове (два примерка) и један примерак 
оригинала у дигиталном облику за потребе Министар-
ства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и се-
дам примерака копија у аналогном и дигиталном облику 
за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове (једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда (по две копије), Републичког геодет-
ског завода, ЈУП „Урбанистички завод Београда” обрађи-
вача плана и Градске општине Савски венац (по једна ко-
пија). 

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-385/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 22. 
јуна 2016. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 – 
одлука УС), донела је

ОДЛУКУ

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ САОБРАЋАЈНИ-
ЦЕ ПАРТИЗАНСКИ ПУТ (ДРАГОСЛАВА СРЕЈОВИЋА) 
СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ, ДО-
ГРАДЊУ РЕЗЕРВОАРА И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ЦРПНЕ 
СТАНИЦЕ „ПИОНИР”, ДЕОНИЦА ОД ВОЛГИНЕ ДО 

ЈОВАНКЕ РАДАКОВИЋ 

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљ-

не регулације за реконструкцију саобраћајнице Парти-
зански пут (Драгослава Срејовића) са припадајућом ин-

фраструктуром, доградњу резервоара и реконструкцију 
црпне станице „Пионир”, деоница од Волгине до Јованке 
Радаковић (у даљем тексту: Измене и допуне плана де-
таљне регулације). 

Члан 2.
Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљне 

регулације обухваћен је део територије градских општина 
Звездара и Палилула, регулација саобраћајнице Драгослава 
Срејовића од Волгине до Јованке Радаковић (укључујући и 
раскрснице) у ширини регулације из Плана детаљне регу-
лације за реконструкцију саобраћајнице Партизански пут 
(Драгослава Срејовића) са припадајућом инфраструкту-
ром, доградњу резервоара и реконструкцију црпне станице 
„Пионир” („Службени лист Града Београда”, број 3/05), по-
вршине око 4,0 ha.

Коначна граница Измена и допуна плана детаљне регу-
лације утврдиће се приликом израде и верификације Нацр-
та измене и допуне плана.

Члан 3.
Плански основ представља План генералне регулације 

грађевинског подручја седишта јединице локалне самоу-
праве – град Београд, целине I – XIX, („Службени лист Гра-
да Београда”, број 20/16), према коме саобраћајница Драгос-
лава Срејовића има ранг саобраћајнице I реда. 

За потребе израде Измена и допуна плана детаљне ре-
гулације потребно је прибавити катастарске подлоге, топо-
графске подлоге и катастар подземних инсталација, у диги-
талном облику, у делу који је обухваћен границом Измене и 
допуне плана.

Члан 4.
Претежна намена подручја које је обухваћено предложе-

ном границом Измена и допуна плана детаљне регулације је 
саобраћајна површина, односно саобраћајница I реда. 

Члан 5.
Циљ израде Измена и допуна плана детаљне регулације 

је преиспитивање и кориговање планираног профила са-
обраћајнице Драгослава Срејовића, дефинисање јавног 
интереса и стварање планских могућности и обезбеђи-
вање капацитета техничке инфраструктуре за планирану 
градњу.  

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), садржајем Из-
мена и допуна Плана детаљне регулације ће се обухватити:

– граница Измена и допуна плана и обухват грађевин-
ског подручја,

– детаљна намена земљишта,
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози,

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план),

– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржај и објекте,

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру,

– правила уређења и правила грађења,
– графички део.
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Члан 7.
Израда Измена и допуна плана детаљне регулације пове-

рава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмо-
тићева бр. 30., које је дужно да нацрт плана изради у року 
од 18 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда, Његошева 84. Процењена финансијска 
средства за израду Измене и допуне плана детаљне регу-
лације оквирно износи око 2.600.000,00 динара (без износа 
прибављања геодетских подлога).

Члан 9.
Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације биће 

изложен на јавни увид у просторијама Скупштине Града Бе-
ограда.

Подаци о начину излагања Нацрта  измена и допуна 
плана детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног 
увида, огласиће се у дневним средствима информисања и 
у информативним гласилима градских општина Звездара и 
Палилула.

Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације доста-
виће се на мишљење градским општинама Звездара и Па-
лилула.

Члан 10.
За потребе израде Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације не приступа се изради стратешке процене утицаја 
планираних намена на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-8/16 од 15. јуна 2016. године.

Члан 11.
Елаборат Измена и допуна плана детаљне регула-

ције израдиће се у три примерка оригинала у аналогном 
и дигиталном облику који ће се по овери чувати код 
Скупштине града Београда као доносиоца плана и Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове (два при-
мерка) и један примерак оригинала у дигиталном облику 
за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре и седам примерака копија у аналогном 
и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове (једна копија), Дирекције за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда (две копије), 
Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбанистички завод 
Београда” и градских општина Звездара и Палилула (по 
једна копија). 

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-386/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. 
јуна 2016. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 – 
одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ТАДЕУША КОШЋУШКА, ЦАРА ДУ-
ШАНА, РИГЕ ОД ФЕРЕ И СТРАХИЊИЋА БАНА, ГРАД-

СКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за блок 

између улица: Тадеуша Кошћушка, Цара Душана, Риге од 
Фере и Страхињића бана, градска општина Стари град (у 
даљем тексту: План детаљне регулације). 

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градске општине Стари град, блок 
између улица: Тадеуша Кошћушка, Цара Душана, Риге од 
Фере и Страхињића бана, са везама саобраћајница и инфра-
структуре до постојеће, односно планиране мреже, повр-
шине око 1,36 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ представља План генералне регулације 

грађевинског подручја седишта јединице локалне самоу-
праве – град Београд, целине I–XIX, („Службени лист Гра-
да Београда”, број 20/16), којим су на предметном простору 
планиране следеће намене: површине за мешовите градске 
центре („зона М1 – мешовити градски центри у зони цен-
тра Београда) и мрежа саобраћајница.

За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и 
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за 
катастарску општину Стари град, у делу који је обухваћен 
границом плана.

Члан 4.
Претежне намене подручја које је обухваћено предло-

женом границом плана су површине за мешовите градске 
центре (зона М1 – мешовити градски центри у зони центра 
Београда) и мрежа саобраћајница.

Члан 5.
Циљ израде плана је дефинисање јавног интереса и ства-

рање планских могућности и обезбеђивање капацитета 
техничке инфраструктуре за планирану изградњу, односно 
доградњу постојећих објеката.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), садржајем плана 
ће се обухватити:

– граница плана и обухват грађевинског подручја,
– детаљна намена земљишта,
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози,

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план),
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– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржај и објекте,

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру,

– правила уређења и правила грађења,
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-

нистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које 
је дужно да Нацрт плана изради у року од шест месеци од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду плана обезбедиће предузеће Петро-

хем д.о.о. Београд, Цвијићева бр. 52. Процењена финан-
сијска средства за израду Плана детаљне регулације оквир-
но износи око 3.444.000,00 динара (без износа прибављања 
геодетских подлога, инжењерскогеолошке документације и 
потребних студија, анализа и техничке документације). 

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид и 

трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима ин-
формисања и у информативним гласилима Градске општи-
не Стари град.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење Градској општини Стари град.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-9/16 од 15. јуна 2016. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и шест примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбанис-
тички завод Београда” и градске општине Стари град (по 
једна копија). 

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-384/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 22. јуна 
2016. године, а на основу члана 35. став 7. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16), донела је

ПЛА Н ДЕТА ЉНЕ РЕГУЛА ЦИЈЕ
БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ДЕЛИГРАДСКА, БИРЧАНИ-
НОВА, КАТИЋЕВА, БУЛЕВАРА ОСЛОБОЂЕЊА И ТРГА 

СЛАВИЈА, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1.1. Правни основ
Правни основ за израду овог плана детаљне регулације 

представљају:
– Одлука о изради Плана детаљне регулације блока из-

међу улица: Делиградске, Бирчанинове, Катићеве, Булевара 
ослобођења и Трга Славија, градска општина Савски венац 
(„Службени лист Града Београда”, број 9/14),

– Закон о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 
132/14 и 145/14),

– Правилник о садржини, начину и поступку израде 
планских докумената („Службени гласник РС”, бр. 31/10, 
69/10 и 16/11).

1.2. Повод и циљ израде плана
Повод за израду Плана детаљне регулације блока из-

међу улица: Делиградске, Бирчанинове, Катићеве, Булевара 
ослобођења и Трга Славија, градска општина Савски ве-
нац је иницијатива наручиоца да на делу предметног блока 
приступи изградњи у складу са урбанистичким потенција-
лом локације и адекватним урбанистичким условима.

Према прописаним поступцима спровођења Генералног 
плана, предметни простор је дефинисан као подручје за које 
је потребан план детаљне регулације, док је за део блока уз Трг 
Славија предвиђена израда конкурса и јавне стручне прове-
ре (2005. – Конкурс за урбанистичко-архитектонско решење 
подручја Трга Славија у Београду; 2012. – Анкетни конкурс за 
израду урбанистичко-архитектонског решења уређења непо-
средне зоне Трга Славија са фонтаном у Београду).

Циљ израде плана је да се анализом постојећих могућ-
ности и евентуалних ограничења коришћења простора, 
дефинише концепт развоја и трансформације централног 
градског блока у складу са карактером локације, и то кроз:

– дефинисање јавног интереса.
– одређивање урбанистичких параметара и инструмена-

та за трансформацију блока кроз унапређење постојећих и 
изградњу нових садржаја.

– обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре 
за постојећу и планирану изградњу.

– очување и побољшање услова животне средине.

1.3. Граница подручја плана и обухват плана
Границом плана обухваћене су парцеле у оквиру предмет-

ног блока и регулације ободних улица Делиградске, Бирча-
нинове, Катићеве. Граница је дефинисана спољашњом регу-
лацијом наведених улица и унутрашњом регулацијом Трга 
Славија и Булевара ослобођења (сагласно граници Плана 
детаљне регулације Трга Славија, градске општине Врачар и 
Савски венац („Службени лист Града Београда”, број 30/15)).

Укупна површина подручја плана је 1,24 ha.
Све парцеле обухваћене границом плана припадају КО 

Савски венац: 1136, 1140, 1141, 1142/1, 1142/2, 1145, 1146, 
1147/1, 1148, 1149/1, 1149/2, 1150, 1151, 1466 и део к.п. 968/1.
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У случају неслагања наведених бројева катастарских 
парцела у обухвату плана са графичким прилозима, као 
предмет овог плана важи граница утврђена у гр. прилогу: 
01 – Катастарско-топографски план са границом.

1.4. Урбанистичке обавезе
Плански основ за израду овог Плана детаљне регулације 

представља Генерални план Београда 2021. („Службени лист 
Града Београда” 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14). Предмет-
ни простор се налази у Централној зони у оквиру урбанис-
тичке целине 4 – Теразије, Славија, Светосавски плато, у по-
вршинама намењеним становању у компактном блоку. 

Територија плана и непосредно окружење разрађивани 
су важећим плановима генералне и детаљне регулације:

– План генералне регулације мреже јавних гаража 
(„Службени лист Града Београда”, број 19/11) испод Трга 
Славија предвиђа подземну јавну гаражу ЈГ107 Славија (3 
етаже, 450 ПМ) са приступима из улица Проте Матеје и Де-
лиградске (која је обухваћена предметним планом), а кроз 
даљу разраду Планом детаљне регулације. Овим планом 
остављена је могућност за решавање приступа у оквиру 
постојеће регулације Делиградске улице, израдом ПДР-а 
којим ће бити планирана изградња гараже.

– Детаљни урбанистички план подручја Славија 
(„Службени лист Града Београда”, број 11/80) се са предмет-
ним Планом преклапа на делу Бирчанинове улице.

– Регулациони план блокова између трга Славија и улица 
Светог Саве, Крушедолске, Тиршове, Катићеве и Булевара 
ослобођења („Службени лист Града Београда”, број 13/02) се 
са предметним Планом преклапа на делу Катићеве улице.

– План детаљне регулације трга Славија, градске општи-
не Врачар и Савски венац („Службени лист Града Београда”, 
број 30/15) са предметним Планом има усаглашену границу 
у контактној зони и решења заједничких елемената регула-
ције, саобраћајница, инфраструктуре.

Урбанистичко-архитектонска разрада предметног прос-
тора била је тема јавних конкурса:

– Анкетни конкурс за урбанистичко-архитектонско 
решење подручја Трга Славија расписан је 2005.године са 
идејом да се кроз сагледавање ширег контекста подручја (10 
градских блокова), понуде решења за уређење, изградњу и 
трансформацију простора, са тежиштем на саобраћајном 
решењу трга. Првонаграђено решење, аутора арх.Тамаре 
Петровић и арх.Милоша Комленића, на предметном под-
ручју планира изградњу доминантно стамбено-пословних 
објеката, спратности П+6+Пк. Приступи гаражама оства-
рују се из Делиградске улице.

– Анкетни конкурс за израду урбанистичко-архи-
тектонског решења уређења непосредне зоне Трга Славија 
са фонтаном, спроведен је 2012. године и није обухватао 
предметни блок, већ простор трга.

1 .5. Оцена постојећег стања

Предметни блок налази се на Тргу Славија, између Бу-
левара ослобођења, Делиградске, Бирчанинове и Катићеве 
улуце. Припада београдској општини Савски венац, а ули-
цом Булевар ослобођења граничи се са општином Врачар. 

Трг Славија се налази на главном градском потезу Ка-
лемегдан–Теразије–Славија–Светосавски плато и један је 
од најзначајнијих саобраћајних чворова града. Представља 
функционално и амбијентално тежиште овог простора и 
једну од средишњих урбанистичких тачака централне зоне 
Београда, ка којој се сливају Источни и Западни Врачар.

Подручје Славије поред традиционално заступљеног 
становања представља центар пословних, комерцијалних и 
друштвених садржаја. У околним блоковима становање се 
јавља у форми породичних кућа са почетка прошлог века, 
вишепородичних зграда међуратног периода и савремене 
архитектуре друге половине 20. века.

У односу на значај и потенцијал локације, простор 
Славије је неадекватно искоришћен, нејасан и недовољно 
препознатљив, а резултат је разграђена и недовршена ур-
бо-морфолошка целина. У ширем смислу, квалитет ове ло-
кације су природне погодности терена и положај у односу 
на доминантне саобраћајне правце и друге традиционалне 
градске центре.

Предметни блок се налази на ободу ортогоналне улич-
не матрице, трапезастог је облика и величине просечног 
градског блока, око 0,7 ha. Својим најкраћим фронтом, кога 
чине две угаоне локације из улица Дечанске и Булевара ос-
лобођења, блок формира југозападно прочеље Трга Славија.

Постојећи начин коришћења земљишта
Предметни блок карактерише ивична изградња и јасна 

парцелација. Градитељски фонд је неуједначен и документује 
разнородност присутних форми и стилова, као и разне кул-
турне утицаје. Доминантна намена су различити типови ста-
новања са делатностима, у укупном односу 80/ на нивоу блока.

Индивидуално становање, представљају породични 
објекти спратности П до П+2, грађени почетком 20. века 
за богату београдску клијентелу. Налазе се углавном у Де-
лиградскојулици где је још увексачувана урбана матрица и 
деограђевинског фонда целине Западни Врачар. Приземне 
етаже објеката су у складу са могућностима и карактером ло-
кације намењене трговини, пословању, угоститељству и сл.

Објекти су од непосредног интереса за Службу заштите, 
због културно-историјских и архитектонско-урбанистич-
ких вредности.
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Вишепородично становањеје као последица урбаниза-
ције грађено у два наврата. Из међуратног периода је низ 
у Булевару ослобођења, спратности П+2+М до П+4+М, 
са репрезентативним уличним фасадама. Низ објеката 
једноставне и функционалне форме у Бирчаниновој и 
Катићевој улици, спратности П+5+Пс до П+10, су оства-
рења савремене архитектуре друге половине 20. века. По 
својим архитектонским вредностима се издвајају објекти 
у Булевару ослобођења 2 и Бирчаниновој 37.

Делатности су смештене у склопу стамбених обје-
ката, углавном у форми локала у приземљу. У складу 
са карактером локације, заступљени су разноврсни по-
словни и комерцијални садржаји: трговина, пословање, 
угоститељство, ординације, забава. Изузетак су потпуно 
пословни објекат у Делиградској улици и објекат Амба-
саде Швајцарске у Булевару ослобођења, који представља 
архитектонску вредност.

Унутрашњост блока је неуређена и неприступачна, са 
помоћним објектима ниске спратности и мањим зеленим 
површинама. Највреднију и најдоминантнију категорију зе-
ленила представљају дрвореди који постоје у свим ободним 
улицама, изузев Трга Славија.

Паркирање се решава углавном на уличним паркинзи-
ма у Делиградској и Бирчаниновој, и површински у окви-
ру парцела вишепородичног становања. Колски приступи 
појединим парцелама постоје из Делиградске улице и по је-
дан из Катићеве и Булевара ослобођења.

Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на 
граф. прилогу 02 – Постојеће стање.

Саобраћајна мрежа
Предметни блок је оивичен следећим улицама: Трг Сла-

вија, Булевар ослобођења, Катићева, Бирчанинова и Де-
лиградска.

У функционалној категоризацији постојеће уличне мре-
же Булевар ослобођења је у рангу магистрале, Трг Славија 
је у рангу улице првог реда, Бирчанинова је у рангу улице 
другог реда а Делиградска и Катићева припадају секундар-
ној уличној мрежи.

Улице Катићева и Делиградска су једносмерне ка Бирча-
ниновој улици. Остале су двосмерне. У оквиру регулације 
Делиградске и Бирчанинове формирани су паркинзи у ни-
шама обострано управно на осу коловоза, а у Катићевој са 
парне стране под углом. У Делиградској са непарне стране 
на коловозу лоцирана је такси станица.

Предметни простор је непосредно опслужен ли-
нијама трамвајског подсистема јавног градског превоза 
чије се трасе пружају Тргом Славија и Булеваром осло-
бођења и линијама аутобуског подсистема јавног град-
ског превоза, чије се трасе пружају Тргом Славија, Бу-
леваром ослобођења и делом Бирчанинове од Катићеве 
до Булевара ослобођења који је у функцији терминуса 
ЈГС „Славија”.

Комунална мрежа
Постојећа водоводна мрежа предметне територије при-

пада другој висинској зони водоснабдевања, преко при-
марних и секундарних цевовода, а под утицајем рада црпне 
станице „Врачар 2”.

Предметни блок припада „Централном” канализацио-
ном систему, где је каналисање засновано по општем прин-
ципу, путем постојеће секундарне и примарне мреже кана-
ла и колектора.

У оквиру предметног блока изграђена је једна ТC 10/0,4 кV 
„Бирчанинова 37” (рег. бр. Б-460) снаге 630 кVA. 

Постојећа ТТ мрежа припада подручју главног кабла 
N0-3 ИС „ТКЦ”. 

Предметни простор припада топлификационом систему 
топлане ТО „Нови Београд”, односно топлотном конзуму 
магистралног топловода пречника ДН500 положеног дуж 
Бирчанинове улице. 

Заштита културних добара
Предметни блок се налази у оквиру целине „Стари Бео-

град”, која ужива претходну заштиту. 
У оквиру границе плана, на к.п. 1147/1 КО Савски венац 

у Катићевој бр. 2 налази се културно добро – споменик кул-
туре Кућа Вукићевића (одлука о утврђивању, „Службени 
гласник РС”, број 39/97), док објекти у Делиградској бр. 1 и 
бр. 7 поседују културно-историјске и архитектонско-урба-
нистичке вредности.

Анализом археолошког наслеђа констатовано је да се простор који се обрађује налази у непосредној близини заштиће-
не зоне цивилног насеља и некрополе римског Сингидунума. 
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2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1. Oбразложење плана

Основна идеја је очување континуитета урбаног развоја 
овог дела града и унапређење карактеристичних функци-
оналних и амбијенталних вредности окружења. Затечене 
морфолошке, урбане и историјске вредности додатно су 
афирмисане, примерено значају локације и савременим 
стандардима живота у граду.

Положај блока на ободу Славије, формирање прочеља трга 
и неадекватан грађевински фонд који треба заменити пред-
стављају основ за трансформацију, економичну реконструк-
цију и стварање нове вредности у централној градској зони.

Планом се не мења основна намена простора, као ни 
затечена матрица затвореног градског блока. Изградњом 
објеката по ободу блока формира се прочеље и уобличава 
силуета Славије и ободних улица. Преплитањем садржаја, 
балансирањем односа становања и делатности на нивоу 
планираних зона, остварује се живост током целог дана 
сходно карактеру овог градског потеза.

Планирана је ревитализација затечених урбанистичко-
архитектонских вредности и свеобухватна трансформација 
блока, у складу са карактером локације. 

Зона ревитализације обухвата парцеле дуж формираних 
уличних потеза Булевара ослобођења, Катићеве и Бирчани-
нове, на којима се не планира нова изградња. Дозвољене су 
интервенције на унапређењу стандарда и побољшања усло-
ва коришћења парцеле и објекта, у складу са просторним 
могућностима и посебним условима Службе заштите.

Зона трансформације – Делиградска улица – је потез 
највећег потенцијала за будућу изградњу, те је потребно по-
себну пажњу посветити новим објектима и њиховом адек-
ватном уклапању у постојећу физичку структуру, следећи 
концепт компактног градског блока. Нова физичка структу-
ра и садржаји треба да буду репрезентативни и прилагођени 
амбијенту, да допринесу динамици простора и визурама. 

С обзиром да је предвиђени број становника у блоку око 
700 (максимално 230 нових), није планирано увођење нових 
јавних садржаја социјалне инфраструктуре (вртића, школа, 
домова здравља ...). Становништво гравитира постојећим 
установама, ван границе плана.

Постојећа регулација ободних улица (Делиградска, Бир-
чанинова и Катићева) се задржава, док је за Трг Славија и 
Булевар ослобођења (који су ван границе овог плана) пла-
нирана свеобухватна реконструкција у оквиру постојеће 
регулације, тако да попречним профилом задовоље потре-
бе различитих врста кретања и комуналног опремања, а у 
складу са контактним урбанистичким плановима. 

Планирано је уређење и адекватно опремање урбаним 
мобилијаром уличних потеза. Обавезно је очување и реви-
тализација дрвореда дуж Улица делиградска, Бирчанинова 
и Булевар ослобођења.

Предбаште код објеката са повученом грађевинском ли-
нијом (к.п. 1147/1 и 1149/2) уредити у складу са карактером 
окружења. Простор на углу Делиградске и Бирчанинове 
је планиран као део уличног потеза – уређени плато, оп-
ремљен елементима урбаног мобилијара и мањим зеленим 
површинама, у циљу оживљавања и оплемењивања ове уга-
оне локације. Предбашту споменика културе Куће Вукиће-
вића очувати и уредити у складу са контекстом.

Уређење свих слободних и зелених површина у унутра-
шњости блока ускладити са реалним могућностима и ка-
рактеристикама простора. Планирано је визуелно повези-
вање, озелењавање и уређење унутарблоковског простора у 
циљу формирања амбијенталних целина и мирних зелених 
површина у залеђу објеката, насупрот динамичних уличних 
потеза и Трга Славија. 

Паркирање возила планира се у гаражама у оквиру пар-
цела и на површинским паркинзима у склопу саобраћај-
ница. Постојећи колски приступи се задржавају, а нови су 
предвиђени из Делиградске улице, где се очекује концен-
трација нове изградње. 

2.2. Намена површина 

Грађевинско земљиште у оквиру границе плана подеље-
но је на површине јавне намене и површине остале намене.

Површине јавне намене:
– саобраћајне површине су детаљно описане у поглављу 2.4
На површинама јавне намене није дозвољена изградња 

објеката који су у супротности са планираном наменом.
Површине остале намене:
– становање у компактном блоку – зоне С1 и С2
Планирана намена по зонама је основна, што подразу-

мева и друге компатибилне намене. Однос основне и ком-
патибилне намене дефинисан је правилима грађења за сва-
ку зону.

Намена површина дефинисана је графичким прилогом 
03 – План намене површина.

2.2.1. Подела на зоне

Планом су одређене функционалне целине – зоне, у ок-
виру којих је могуће остварити планиране намене према 
правилима уређења и грађења за сваку зону. Подела  на зоне 
приказана је на графичком прилогу 03 – План намене повр-
шина.

– зона  С1 – становање у компактном блоку
Зона С1 обухвата низ парцела у улицама Булевар осло-

бођења, Катићева и Бирчанинова. 
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Постојећа зона становања у компактном блоку (С1) 
је зона ревитализације. Обухвата парцеле у формираном 
и уобличеном делу блока на којима се не планира нова 
изградња. Објекти, иако различите спратности (П+2 до 
П+10), формирају уличне низове уједначених висина вена-
ца што највише доприноси складној структури овог дела 
блока. Објекти се задржавају у постојећем стању изграђе-
ности, односно без могућности повећања капацитета, а на 
основу различитих критеријума: просторних могућности, 
услова и интереса заштите, остварених капацитета, огра-
ничења у решавању дефицита паркинг места и/или колског 
приступа на парцелу и сл.

У складу са просторним могућностима, дозвољене су 
минималне интервенције на унапређењу стандарда и по-
бољшању услова коришћења објеката. Врста, степен и ка-
рактер интервенција на овим објектима дефинисани су у 
поглављу 3.1 Правила за постојеће објекте и прецизним 
условима Службе заштите за конкретне интервенције на 
објектима, у даљим фазама спровођења плана.

Преовлађујућа намена је становање, уз знатан проценат 
комерцијалних садржаја који одговарају карактеру окру-
жења (трговина, пословање, угоститељство, туризам, заба-
ва...). Друге компатибилне намене су: култура, здравство, 
депанданси дечијих установа, рекреација, зеленило ... и сл.

– зона С2 – становање у компактном блоку 
Планирана зона становања у компактном блоку (С2) је 

зона трансформације. Обухвата низ парцела у Делиградској 
улици, на којима је предвиђено тежиште нове изградње у 
блоку. Парцеле имају директан колски приступ, што омо-
гућава повећање капацитета и изградњу нових објеката.

Планирана висина нових објеката одговара висини низа 
у Булевару ослобођења и преовлађујућој висини објеката 
на наспрамној страни Делиградске улице, чиме се формира 
уравнотежена висинска регулација овог потеза.

Пажљивим обликовањем објеката, избалансираним 
пропорцијама и естетским критеријумима створити нову 
вредност која ће афирмисати овај простор и допринети 
адекватном уклапању у постојећу физичку структуру. За 
објекте од интереса за Службу заштите – врста, степен и 
карактер интервенција биће дефинисани у даљим фазама 
спровођења плана, према посебним условима и у складу са 
статичким карактеристикама објекта.

Основна намена је становање, уз знатан проценат ком-
патибилних намена који одговарају карактеру окружења: 
комерцијални садржаји (трговина, пословање, угости-
тељство, туризам, забава), култура, здравство, депанданси 
дечијих установа, рекреација, зеленило ... и сл. 

2.3. Правила регулације и нивелације

Регулациона линија
Регулационим линијама су раздвојене површине одређе-

не јавне намене од површина планираних за друге јавне и 
остале намене. 

Дефинисане су у графичком прилогу 04 – План регула-
ције и нивелације.

Хоризонтална регулација
Грађевинска линија утврђује се овим планом у односу на 

регулациону линију и представља линију на коју се поста-
вља нови објекат. 

Зона грађења дефинише границе грађења надземних 
етажа објекта у унутрашњости парцеле. 

Постојећа грађевинска линија је дефинисана за објекте 
који се задржавају у оквиру постојећих габарита.

Вертикална регулација
Висина објеката дефинисана је спратношћу и котом венца. 
Спратност је одређена за постојеће објекте, бројем над-

земних етажа (П+n).

Кота венца је кота атике последње пуне етаже, назитка пот-
кровне, односно зидане ограде повучене етаже. За изградњу 
нових објеката у зони С2 дефинисана је апсолутна кота венца 
на 142.0 mnv. Дозвољено је одступање од +/– 30 cm. 

Нулта кота је кота улазног тротоара у објекат. 
Нивелација
Систем нивелације се базира на постојећој нивелацији 

уличне мреже. Нове улице као и нови платои везују се за 
контактне, већ нивелационо дефинисане просторе.

Планом је дефинисана нивелација јавних провршина из 
које произилази и нивелација простора за изградњу објеката.

Висинске коте на раскрсницама улица су базни елемен-
ти за дефинисање нивелације осталих тачака које се до-
бијају интерполовањем.

Нивелација свих површина је генерална, кроз израду 
пројектне документације она се може прецизније и тачније 
дефинисати у складу са техничким захтевима и решењима.

Нивелација површина дата је у графичком прилогу 04 – 
План регулације и нивелације.

2.4. Правила парцелације и препарцелације 

Овим планом је извршена препарцелација и дефиниса-
не су парцеле површина јавне намене. Приказане су у гра-
фичком прилогу 05 – План парцелације површина јавне на-
мене, и не могу се делити нити укрупњавати.

Табела 1. Попис катастарских парцела у оквиру површина 
јавне намене

парц. 
ПЈН намена површина 

01 Делиградска улица 1741 m² део 1136
02 Бирчанинова улица 2559 m² делови 968/1 и 1136
03 Катићева улица 670 m² цела 1466 и део 1147/1

УКУПНО 4970 m²

У случају неслагања наведених бројева катастарских 
парцела и подручја датог у графичким прилозима, као пред-
мет овог Плана важи парцелација утврђена у графичком 
прилогу 05 – План парцелације површина јавне намене.

Парцеле површина остале намене подразумевају све 
парцеле које нису намењене садржајима јавног интереса. 
Обухватају парцеле у оквиру планираних зона С1 и С2.

Све постојеће катастарске парцеле су уједно и грађевин-
ске парцеле. 

Није дозвољена деоба постојећих катастарских парцела. 
Дозвољено је спајање две или више катастарских парцела 

и формирање нове грађевинске парцеле у циљу остваривања 
колског приступа, бољих услова изградње нових или ко-
ришћења постојећих објеката и сл. Дозвољено је спајање ка-
тастарских парцела из различитих зона. На овако формира-
ној парцели примењују се правила за зону С2 (поглавље 3.2), 
уз поштовање посебних правила за постојеће објекте у зони 
С1 (погл. 3.1.3). 

Нова грађевинска парцела дефинише се пројектом пре-
парцелације, у складу са Законом о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и условима овог плана. 

2.5. Саобраћајне површине

Улична мрежа
Концепт уличне мреже на простору плана заснован је на 

поставкама ГП Београда 2021.
У функционалној категоризацији планиране улич-

не мреже која окружује предметни блок у оквиру граница 
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плана, Булевар ослобођења, Трг Славија и Делиградска су у 
рангу улице првог реда, Бирчанинова је у рангу улице дру-
гог реда, а Катићева припада секундарној уличној мрежи.

Планиране регулације Улица делиградска и Бирчанинова 
остају у постојећој регулацији са распоредом површина као у 
постојећем стању. Постојећи приступи парцелама (гаражама 
и паркинзима у оквиру парцеле) се задржавају. Нови колски 
приступи су дозвољени из Улица делиградске и Бирчанино-
ве. Колски приступ са Трга Славија и Булевара ослобођења 
није дозвољен, осим што се постојећи на катастарску парцелу 
1145 КО Савски венац, у Булевару ослобођења бр. 4, задржа-
ва. Уколико се на к.п. 1141 КО Савски венац постојећи објекат 
мења новим, колски приступ објекту остварити кроз парцелу 
к.п. 1140 КО Савски венац из Делиградске улице, дефинисан 
израдом урбанистичког пројекта. Улица Катићева у делу од 
Булевара ослобођења до Бирчанинове планирана је као пе-
шачка површина са дозвољеним прилазом возилима искљу-
чиво за кориснике постојећег приступа катастарској парцели 
1151 КО Савски венац у Катићевој бр. 6.

Елементи попречног профила планираних саобраћајни-
ца су:

улица
регул.

ширина
(m)

коловоз 
(m)

тротоар
(m)

пар-
кинг
(m)

напомена

Делиградска постојећа 
регулација
≈18,8

7,0 ≈2,4+≈4,9 4,5 управно паркирање у 
нишама са парне стране 
улице, ТАКСИ станица, 
подужно на коловозу дуж 
непарне стране улице

Бирчанинова постојећа 
регулација
≈23,4

7,0 ≈3,6+≈3,8 4,5 управно паркирање у 
нишама обострано

Катићева постојећа 
регула-
ција≈16,1

/ ≈16,1 / пешачки плато са доз-
вољеним приступом за 
возила у Катићеву 6

За потребе побољшања саобраћаја, може се извршити 
прерасподела простора у оквиру регулације саобраћајница 
без измене овог плана.

Паркирање
Паркирање у границама плана решава се на отвореним 

паркиралиштама у оквиру уличног профила и на грађевин-
ским парцелама у функцији планираних намена.

У уличном профилу, паркирање је задржано као у 
постојећем стању, у нишама дуж Делиградске и Бирчани-
нове улица, пожељне ширине 2,5 m и дужине 4,5 m које 
подразумева управно паркирање у односу на осу улице где 
предњи или задњи препуст возила наткрива тротоар (пар-
кинг са наткриљењем). Паркинзи су у јавној употреби.

За планиране објекте потребан број паркинг места обез-
бедити у оквиру грађевинске парцеле, у гаражи у склопу обје-
кта. Када у случају реконструкције или доградње постојећих 
објеката не постоји просторна могућност решавања парки-
рања за дограђену површину на припадајућој парцели, није 
дозвољено повећање броја функционалних јединица. 

Потребан број паркинг места се одређује према сле-
дећем нормативу:

– становање  1,1 ПМ по стамбеној јединици
– трговина 1 ПМ на 66 m² БРГП
– пословање 1 ПМ на 80 m² БРГП
– хотел 1 ПМ на 2–10 кревета у зависности од категорије
– угоститељство 1 ПМ на 2 стола са по 4 столице
Уколико се гаражама приступа путем рампи, планирати 

их иза тротоара, односно иза регулационе линије, гледано 
са саобраћајнице, са одређеним дозвољеним нагибом рам-
пе, за отворену не већи од 12%, а покривену или грејану 
рампу не већи од 15%.

Уколико се у гараже планира приступ возила коришћењем 
ауто-лифта, унутрашње димензије платформе аутолифта мо-

рају бити минимално 5,5 m x 2,5 m. У лифт се (уколико се ула-
зи директно са јавне саобраћајне површине) мора улазити и 
излазити ходом унапред. 

Места за смештај возила и простор за маневрисање при-
ликом уласка/изласка на места за смештај, у зависности од 
угла паркирања (30º, 45º, 60º и 90º) и у зависности од бочних 
препрека (стубови, зидови, возила, гаражни механизми), 
димензионисати према нормативима, и то за управна пар-
кинг (гаражна) места за путничке аутомобиле:

– за гаражни бокс: 2,7 m х 5,5 m;
– за паркинг (гаражна) места са једностраном препре-

ком: димензије не мање од 2,4 m х 4,8 m;
– за паркинг (гаражна) места са двостраном препреком: 

димензије не мање 2,5 m х 4,8 m;
– за паркинг (гаражна) места без бочних препрека: ди-

мензије не мање од 2,3 m х 4,8 m
– са простором за маневрисање од мин. 5,4 m.
Уколико се у гаражама планира решавање паркирања уз 

помоћ механизама за паркирање, потребно је да се ради о 
независном систему паркирања тако да свако возило може 
у сваком тренутку да уђе/изађе са гаражног места.

Уколико се у гаражама планира решавање паркирања уз 
помоћ зависних механизама за паркирање, у укупном билансу 
потребних и остварених паркинг места зависни механизова-
ни систем за гаражирање рачунати као једно гаражно место.

Паркинг места и простор за маневрисање возила плани-
рати са нагибом максимално 5%.

Гараже у оквиру парцела планирати са елементима који 
у ситуационом и нивелационом смислу задовољавају аспек-
те проходности и безбедности за путничка возила.

Гараже у којима се смештају само путнички аутомобили 
планирати са светлом висином већом или једнаком од 2,2 m.

Број саобраћајних трака на улазу/излазу из гараже, ус-
кладити са важећим Правилником о техничким захтевима 
за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и 
експолозија („Службени лист СЦГ”, брoj 31/05).

Јавни превоз
Простор Плана остварује везу са јавним градским са-

обраћајем преко линија трамвајског и аутобуског подсисте-
ма јавног градског саобраћаја које пролазе Тргом Славија, 
Булеваром ослобођења и Бирчаниновом – на локацији тер-
минуса ЈГС „Славија” од Катићеве ка Булевару ослобођења. 
Постојећа стајалишта ЈГС у Булевару ослобођења и Бирча-
ниновој остају у функцији. 

Постојећа такси станица у Делиградској остаје у функцији 
као у постојећем стању, с тим да се прилаз парцелама обеле-
жи сигнализацијом по важећем Правилнику о саобраћајној 
сигнализацији („Службени гласник РС”, број 134/14) на на-
чин да се омогући несметан колски приступ објектима.

Пешачки саобраћај
Површине резервисане само за кретање пешака планира-

не су уз све ободне саобраћајнице, обостраним тротоарима 
минималне ширине у постојећој регулацији. Пешачка повр-
шина у Катићевој, дефинисана као пешачка саобраћајница 
са колским приступом возила под посебним рестриктивним 
режимом где апсолутни приоритет у кретању имају пешаци.

2.6. Слободне и зелене површине

Постојеће стање
Анализом предметне територије са аспекта озелење-

ности издвојени су следећи типови зелених и слободних 
површина: 

– линијско зеленило – дрвореди, представљају најдоми-
нантнију и највреднију категорију зеленила. Налазе се у:

– Делиградској улици, двострани дрворед липе са про-
сечним прсним пречником 20–30 cm;
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– Бирчаниновој улици, двострани дрворед липе са поје-
диначним стаблима дивљег кестена, варијабилног просеч-
ног прсног пречника 5–40 cm;

– Катићевој улици, једнострани дрворед липе са просеч-
ним прсним пречником око 15 cm;

– Булевар ослобођења, дрворед платана (ван границе плана).
– зеленило у оквиру компактног блока, обухвата углав-

ном солитерна, физиолошки зрела лишћарска стабла (кисе-
ло дрво, бреза, млеч, платан) са подрастом (средња и ниска 
самоникла вегетација), у оквиру мањих зелених површина 
између стамбених објеката. Висока вегетација је различи-
тих здравствених и естетских карактеристика, са врло ква-
литетним појединачним стаблима. 

У оквиру блока је око 40% слободних и неизграђених 
површина, од чега приближно 15% незастртих у односу на 
укупну површину блока.

Планско решење
У циљу унапређења постојећег стања и стварања кон-

форнијих (микроклиматских и санитарно хигијенских) ус-
лова за живот и рад на овом простору, као и унапређења 
амбијенталних и естетских карактеристика простора, пла-
нирано је:

У оквиру површина јавне намене:
– геодетско снимање, евидентирање, валоризација, очу-

вање и заштита постојећих дрворедних стабала и садних 
места у ободним улицама.

– уређење постојећег и планираног зеленила у регула-
цији улица – допуњавање и ревитализација постојећих др-
вореда; озелењавање паркинга и делова тротоара у складу 
са просторним могућностима. 

– паркинг места између стабала пројектовати тако да 
су на најужем делу задовољени услови за ширину паркинг 
места према прописаним нормативима.

У оквиру површина остале намене:
Очувати најмање 10% незастртих зелених површина на 

нивоу блока. Постојеће незастрте површине у оквиру зоне 
С1 није дозвољено поплочавати. 

У зони С1, планирана је ревитализација постојећих зе-
лених површина и њихово превођење у виши облик – за-
пуштене зелене површине са квалитетном високом веге-
тацијом могу да се преведу у уређене и неговане зелене 
површине у оквиру парцела. Постојећу вегетацију доброг 
здравствено-естетског стања сачувати уз примену санитар-
но-хигијенских мера неге. Искористити све могућности за 
формирање нових пратећих зелених површина: простори 
око објеката, интензивно и екстензивно озелењени крово-
ви, вертикално зеленило и др.

У зони С2, минимални проценат озелењених површина 
на парцели је 15%. Озелењавање третирати као саставни 
део функције и ликовности објеката. У биланс озелењених 
површина на парцели, рачунају се искључиво делови сло-
бодних површина који имају дубину супстрата за садњу 
већу од 60 cm. При озелењавању кровних површина под-
земних гаража слој плодног супстрата мора бити лаган, 
обезбедити баланс хранљивих материја и добро оцеђивање. 
Хидроизолациони и дренажни слој регулишу несметано 
отицање воде у кишну канализацију. Параметре носивости 
крова прилагодити карактеристикама планираног кровног 
врта.

Све зелене површине – постојеће и новопројектоване 
– морају бити квалитетно засноване и морају имати висок 
стандард одржавања. Њихово уређење ускладити са реал-
ним могућностима простора, степеном засене, микрокли-
матским условима и валоризованом постојећом вегета-
цијом.

Омогућити визуелно повезивање појединачних слобод-
них површина на свакој парцели, како би се створио ефекат 
већих зелених површина у унутрашњости блока. 

Начин озелењавања и избор садница зависи од експо-
зиције, димензија простора и хигијенских потреба. Компо-
зиција зеленила треба у максималној мери да погодује по-
бољшању услова у стану или пословном простору, његовој 
изолацији од различитих сметњи и визуелној повезаности 
са околним слободним простором.

Плато испред објекта на к.п. 1149/2 КО Савски венац 
пројектовати у складу са ободним тротоарима и стандар-
дима приступачности. Уредити га применом квалитетног 
поплочања, одговарајућег урбаног мобилијара и осветљења, 
као и појединачних садница високе и украсне вегетације. 
Није дозвољено ограђивање парцеле на регулацији.

Приликом реализације свих планираних садржаја у бло-
ку и ободних саобраћајних површина, обавеза је инвести-
тора да на нивоу парцеле прибави техничке услове ЈКП „Зе-
ленило – Београд”, како би се детаљно дефинисали услови 
уређења и озелењавања.

2.7. Техничка инфраструктура

2.7.1. Водоводна мрежа

Постојеће стање
Постојећа водоводна мрежа предметне територије при-

пада другој висинској зони водоснабдевања из београдског 
водоводног система. Водоснабдевање друге висинске зоне 
врши се преко примарних и секундарних цевовода, а под 
утицајем рада црпне станице „Врачар 2”, која је ван границе 
овог планског документа.

Рубним делом овог плана дубоко, испод пролази тран-
зитни водоводни тунел В1Б1800 mm прве висинске зоне 
који полази од Фабрисове улице и завршава се на црпној 
станици „Ташмајдан”. У свим ободним улицама постоји 
дистрибутивна водоводна мрежа, на коју су прикључени 
објекти у блоку:

Ø 400 mm (В2ДЛ400) на парној страни Булевара осло-
бођења;

Ø 300 mm (В2ДЛ300) на парној страни Трга Славија;
Ø 150 mm (В2Л150), Ø150 mm (В2ДЛ150) два цевовода у 

Бирчаниновој улици;
Ø 150 mm (В2ДЛ150) у Делиградској улици.
Постојећа улична мрежа дефинисана је катастром под-

земних инсталација и подлогама ЈКП „Београдски водовод 
и канализација”.

Планирано решење
Постојећа водоводна мрежа се задржава у функцији и у 

условима ове планиране урбанизације. Постојећи цевоводи 
задовољавају стандарде и услове ЈКП „Београдски водовод 
и канализација”, пошто је минимална диманзија изграђених 
цевовода Ø 150 mm.

У Катићевој улици планира се цевовод мин Ø150 mm 
како би се формирала прстенаста водоводна мрежа око 
блока, а у функцији водоснабдевања и потребе противпо-
жарне заштите. Планира се повезивање цевовода у улици 
Катићевој у прстенасти систем водоводне мреже преко везе 
са цевоводом В2ДЛ150 mm у Бирчаниновој улици.

Сва водоводна мрежа се планира по систему прстенасте 
мреже. Планирају се цевоводи водоводне мреже минимал-
них димензија Ø150 mm, што је основни захтев ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација”. Трасе цевовода водоводне 
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мреже планирају се у јавним површинама у свему према 
урађеном синхрон плану. На цевоводима планиране секун-
дарне водоводне мреже планирају се надземни хидранти 
противпожарне заштите.

Трасе постојеће и планиране водоводне мреже које су 
предмет овог плана усаглашене су са реконструисаном и 
планираном водоводном мрежом ПДР трга Славија, град-
ске општине Врачар и Савски венац („Службени лист Града 
Београда”, број 30/15).

Услове за израду плана издало је ЈКП „Београдски водо-
вод и канализација”, Служба развоја водовода бр. I4-2/404 
од 8. маја 2014. године.

2.7.2. Канализациона мрежа

Постојеће стање
Предметни блок припада „Централном” канализаци-

оном систему. Ово је непосредни слив реке Саве где је ка-
налисање засновано по општем принципу, путем постојеће 
секундарне и примарне мреже канала и колектора.

Главни реципијент је постојећи општи колектор у Не-
мањиној улици и на простору Трга Славија димензија 
ОБ 100/150 – ОБ 60/110 cm који отпадне воде ширег сли-
вног подручја одводи до постојећег општег колектора ОБ 
200/120 cm у Балканској улици. Даље се отпадне воде од-
воде старим Теразијским тунелом 230/265 cm до колектора 
димензија О230/260 – ОБ300/450 cm у Поенкареовој који се 
излива низводно од Панчевачког моста у Дунав.

У свим улицама овог блока постоји канализациона мре-
жа на коју су прикључени постојећи објекти. Диспозиција 
постојећих канала у улицама овог блока дата је у катастру 
подземних инсталација и подлогама ЈКП „Београдски во-
довод и канализација”. У ободним улицама постоји следећа 
канализациона мрежа која је делимично и ван границе овог 
плана:

– канал ОК 350 mm и колектор ОБ 100/150 cm на парној 
страни Трга Славија и Немањине улице;

– канал ОК 250 mm и ОК 300 mm на парној страни, ван 
коловоза улице Булевар oслобођења;

– канал ОК 250 mm у коловозу Катићеве улице;
– канал ОК 350 mm и ОК 400 mm у коловозу Бирчани-

нове улице;
– канал ОК 350 mm и ОК 400 mm у коловозу Делиград-

ске улице.
Планирано решење
Планира се канализација по општем систему канали-

сања. Планирано је задржавање постојеће канализационе 
уличне мреже општег система, односно реконструкција по 
постојећој траси у складу са стандардима ЈКП Београдски 
водовод и канализација.

Као непосредни реципијенти задржавају се канал ОК 
350 mm и ОК 400 mm у Бирчаниновој улици и канал ОК 400 
mm у Делиградској улици, пошто задовољавају, а грађевин-
ске линије објеката прате постојећу регулацију и не прелазе 
преко постојеће канализације. По постојећој траси канала 
ОК 250 mm у Катићевој улици је планирана реконструкција 
на минимални пречник Ø300 mm. Канализациона мрежа у 
Булевару ослобођења је ван обухвата и предмет посебног 
планског документа.

Према указаној потреби и стању мреже, а кроз хидра-
улички прорачун планираће се реконструкција уличне ка-
нализације. Није дозвољена изградња било каквих објека-
та над градском канализационом мрежом. Новопланирани 
канали градске канализације – уличне канализације су ми-
нималног пречника Ø300 mm. Трасе постојеће и планиране 
канализационе мреже планирају се у оквиру јавних повр-
шина.

Траса постојеће канализације предвиђене за рекон-
струкцију планира се по постојећој траси. Према „Главном 
пројекту реконструкције канализационе мреже на подручју 
Славије – обухваћеном ДУП–ом из 1980. године – ЈКП БВК 
1990. године”, радови на реконструкцији канализационе 
мреже планирани су у две фазе. У оквиру прве фазе, неза-
висно од изградње метро система, као стечена обавеза, пла-
нира се реконструкција по постојећој траси низводног дела 
општег канала ОК 400 mm у Делиградској улици, каналом 
Ø 600 mm уз спуштање нивелете истог усаглашено са пла-
нираним садржајима подземних етажа на Славији. Плани-
рани канал Ø600 mm се спаја са постојећим колектором ОБ 
100/150 cm.

У оквиру суседног ПДР трга Славија, градске општине 
Врачар и Савски венац („Службени лист Града Београда”, 
број 30/15) и техничке документације за канализациону 
мрежу, планира се комплексно решење реконструкције ка-
нализационе мреже, односно измештање колекторске и ка-
налске мреже, усаглашене са најнижим котама планираних 
садржаја подземних етажа. Трасе постојеће и планиране ка-
нализационе мреже које су предмет овог плана усаглашене 
су са реконструисаном и планираном мрежом канализације 
ПДР трга Славија, градске општине Врачар и Савски венац 
(„Службени лист Града Београда”, број 30/15).

Услове за израду плана издало је ЈКП Београдски водо-
вод и канализација, Служба развоја канализације бр. R/433, 
I4-2/521 од 20. јуна 2014. године.

2.7.3. Електроенергетска мрежа

Постојеће стање
У оквиру предметног блока изграђена је једна ТC 10/0,4 кV 

„Бирчанинова 37” (рег. бр. Б-460) снаге 630 кVA. 
Дуж улица Булевар ослобођења и Бирчанинове испод 

тротоарског простора положено је 5+1 кабл 10 кV, а дуж Ули-
це делиградске и трга Славије два, односно један кабл 10 KV. 
Постојећи каблови 10 кV положени су испод тротоарског 
простора. 

Дуж ободних саобраћајница изграђена је кабловска мре-
жа 1 кV која из постојећих ТC 10/0,4 кV снабдева постојеће 
потрошаче електричном енергијом.

Планирано решење
За снабдевање електричном енергијом постојећих и пла-

нираних потрошача потребно је изградити две ТC 10/0,4 КV 
капацитета 1.000 КVА. Планиране ТC 10/0,4 КV изградити у 
оквиру планираних објеката.

Свака трансформаторска станица 10/0,4 КV мора има-
ти најмање два одвојена одељења и то: одељење за смештај 
трансформатора и одељење за смештај ниског и високог на-
пона.

Приступ просторијама ТC 10/0,4 КV обезбедити из-
градњом приступног пута најмање ширине 3,00 m носи-
вости 5 t до најближе јавне саобраћајнице. Обезбедити си-
гурну звучну и топлотну изолацију просторије за смештај 
трансформатора. Планиране ТC 10/0,4 КV прикључиће се 
на принципу улаз–излаз на постојећи 10КV кабловски вод 
10 КV који повезује постојећу ТC 10/0,4 КV „Делиградска 2” 
(рег. Бр. Б-1465) и ТC 10/0,4 КV „Тиршова 5” (рег. Бр. Б-618).

За прикључне водове користити каблове типа и пресека 
XHE 49-А 3х(1х150) mm² 10КV. Од просторије будућих ТC 
10/0,4 КV до регулационе линије (до тротоара) обезбедити 
канал иликабловске цеви ради уклапања у постојећу мре-
жу и прикључење постојећих и нових потрошача. За ниско 
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напонску мрежу користити кабл типа и пресека ХРOO – А 
3х150 +70 mm² 1 КV. Планирани каблови 1 и 10 КV полажу 
се испод тротоарског простора, а у рову дубине 0,8 m, ши-
рине 0,4 m до 1,00 m у зависности од броја каблова који се 
полажу.

Постојећи каблови 1 и 10 КV који су угрожени из-
градњом планираних објеката изместити на безбедну 
локацију. На прелазима испод коловоза саобраћајница 
планирани каблови 1 и 10 КV полажу се кроз кабловску ка-
нализацију.

Услове за израду плана издала је „Елекродистрибуција 
Београд”, бр. 2388/14 од 29. маја 2014. године.

2.7.4. ТК Мрежа

Постојеће стање
Предметни блок припада подручју главног кабла N0-3 

ИС „ТКЦ”. 
Дуж Катићеве улице изграђена је кабловска канализа-

ција капацитета 6 тк цеви, дуж улице Бирчанинове капа-
цитета 8 тк цеви, дуж Булевара ослобођења 1 тк цев, дуж 
Улице делиградске капацитета 12 тк цеви, дуж Трга Славија 
8 тк цеви. 

Приступна тк мрежа изведена је кабловима положеним 
у тк канализацију и приводну тк канализацију од тк окана 
до објеката и унутрашњих извода.

Планирано решење
За потребе планираних претплатника потребно је обез-

бедити око 325 телефонских прикључака у постојећем ИС 
„ТКЦ”. У наредном периоду могуће је повећати капацитет тк 
канализације дуж Улица Катићеве, Бирчанинове, делиград-
ске и Трга Славије за 2–4 PVC (PEHL) цеви Ø 110 mm.

За стамбене објекте колективног становања приступ-
на тк мрежа на подручју плана се може реализовати ба-
карним кабловима (искоришћење постојећих капацитге-
та) или оптичким кабловима FTTB (Fiber To the Building) 
технологијом монтажом IP приступних тк уређаја који се 
са централном концентрацијом повезују коришћењем оп-
тичких каблова. Узимајући наведено у обзир може бити 
потребно да се обезбеди једна или више микролокација у 
неком од планираних објеката за смештај тк опреме, у ок-
виру предметног блока. У зависности од динамике плани-
ране изградње стамбеног објекта, одредити и локације. При 
одређивању локација за мини IPAN потребно је предвидети 
да дужина претплатничке петље буде до 800 m. Зависно од 
добијене локације може доћи до промене граница приступ-
не мреже на подручју miniIPAN.

За смештај тк опреме – indoor кабинета miniIPAN 
уређаја обезбедити простор за монтажу на зид. Димензије 
уређаја су 900х650х250 mm (висина х ширина х дубина). 
Позиција тк опреме треба да је лако приступачна, како за 
особље тако и за увод каблова. За напајање тк опреме Те-
лекома потребно је да инвеститор обезбеди монофазно 
бројило, односно регуларан монофазни енергетски при-
кључак, једносмерне снаге Рј=2,3 кW, са свим измиреним-
финансијским и другим обавезама према ЕД Београд у 
циљу регулисања истог. Од бројила до места предвиђеног за 
смештај опреме Телекома предвидети PVC ребрасто црево 
минималног пречника Ø36 mm.

За смештај тк опреме – outdoor кабинета miniIPAN 
уређаја обезбедити простор 2х2 m у згради. Микролокација 
за тк опрему треба да је лако приступачна, како за особље, 
тако и за увод каблова и прилаз службених возила. Потребно 
је за микролокацију обезбедити напајање и то трофазно на-
изменично напајање, једносмерне максималне снаге 17,3 кW

Од постојећих тк окана до планираних објеката изградити 
приводну тк канализацију капацитета две PE цеви Ø 40 mm. 
У близини постојеће тк мреже радове вршити искључиво 
ручним путем да не би дошло до оштећења истих.

Услове за израду плана издао је „Телеком Србија”, бр. 
131419/2-2014 од 6. маја 2014. године.

2.7.5. Топловодна мрежа

Постојеће стање
Предметни простор припада топлификационом систему 

топлане ТО „Нови Београд”, односно топлотном конзуму 
магистралног топловода пречника ДН500 положеног дуж 
Бирчанинове улице. 

Температурни и притисни режим рада топловодне мре-
же је:

– грејање: температура 120/65 °С, називни притисак НП16, 
прикључивање потрошача је индиректно путем топлотних 
подстаница са измењивачима топлоте. Прекид у грејању: 
ноћно. 

– потрошна (санитарна) топла вода: температура 65/22 °С, 
називни притисак НП16. Постоји могућност припреме сани-
тарне топле воде са ноћним прекидима у испоруци. 

У оквиру границе Плана налазе се следећи топловоди:
– магистрални топловод пречника Ø 355,6/500 mm по-

ложен у Делиградској улици,
– магистрални топловод пречника Ø 355,6/500 и Ø 508/670 mm 

положен у Бирчаниновој улици,
– топловод пречника Ø 168,3/250 mm положен дуж Ка-

тићеве улице,
– топловодни прикључци различитих пречника којим 

је део потрошача прикључен на систем даљинског грејања, 
као што је то дато у графичком прилогу.

Планирано решење
Ради квалитетнијег повезивања топлификационих 

система топлана ТО „Нови Београд” и ТО „Дунав” и пре-
везивања дела потрошача грејног подручја ТО „Дунав” на 
грејно подручје ТО „Нови Београд” извршити реконструк-
цију постојећег магистралног топловода 355,6/500 mm у Де-
лиградској улици.

На основу урбанистичких параметара датих овим Пла-
ном извршена је процена топлотног конзума која је дата у 
следећем табеларном приказу:

зона БРГП (m²) топлотни конзум – Q (КW)
С1 – становање у компактном блоку 17200 1380
С2 – становање у компактном блоку 7750 650 
укупно: 24950 2030

Прикључење постојећих и планираних објеката у 
предметном комплексу предвидети са постојећих горенаве-
дених топловода.

Прикључење објеката на систем даљинског грејања је 
индиректно преко топлотне подстанице које морају имати 
обезбеђен приступ и прикључке на водовод, ел.енергију и 
гравитациону канализацију. Њихова тачна диспозиција као 
и траса планираних топловодних прикључака биће прика-
зана и дефинисана кроз израду даље техничке документа-
ције. 

Приликом пројектовања и извођења топловодне мреже 
и постројења придржавати се свих одредби из „Одлуке о 
снабдевању града топлотном енергијом” („Службени лист 
Града Београда”, бр. 43/07 и 2/11).

Услове за израду плана издало је ЈКП „Београдске елек-
тране” бр. VII-5681/2 од 9. јуна 2014. године.
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2.7.6. Минимални степен комуналне опремљености 

Планом су дефинисани услови за прикључење грађе-
винске парцеле на комуналну инфраструктуру. Прикључци 
на јавну комуналну мрежу се обавезно изводе према 
техничким условима и уз прибављену сагласност надлеж-
ног предузећа. 

Минимални степен комуналне опремљености грађе-
винског земљишта у свим зонама подразумева да објекти 
морају имати прикључак на водоводну и канализациону 
мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, 
топловодну мрежу или други алтернативни извор енергије. 

2.8. Остали услови за уређење простора

2.8.1. Инжењерско-геолошки услови

Предузеће „Gеo Kontrol” из Београда је израдило Елабо-
рат инжењерскогеолошке документације за потребе израде 
плана детаљне регулације блока између улица Делиградске, 
Бирчанинове, Катићеве, Булевара ослобођења и Трга Сла-
вија, општина Савски венац (бр. 32-12/13 од 22. децембра 
2013. године) који је саставни део документације плана. 

Природне карактеристике терена
Морфолошке и хидролошке одлике терена
Простор ПДР припада јужној падини гребена који се 

спушта од Цветкове пијаце у правцу северо-запада до Кале-
мегдана и потпуно је урбанизован. У морфолошком погле-
ду на простору ПДР издваја се зараван у зони Трга Славије 
нагиба од 0–2о са апсолутним котама терена 118–119 mnv и 
падински део са котама терена од 119–125 mnv са генерал-
ним нагибом од 3–5о. И поред урбанизације и изведеног 
уређења, падина је задржала генерални нагиб.

Геолошка грађа терена
Геолошку основу терена изграђују седименти терцијера 

који су представљени кречњацима, лапорима и лапорови-
тим глинама. Преко седимената терцијера, током периода 
квартара формиране су наслаге делувијално-пролувијалних 
седимената које су прекривене делувијалним глинама и ле-
соидима. Као последица урбанизације (грађевинске актив-
ности) у терену је присутан насип (савремено тло – техно-
гене наслаге). 

Хидрогеолошке одлике терена
Читав терен је прекривен квартарним наслагама које 

представљају основни регулатор понирања воде ка подини, 
а ниво подземне воде у овим наслагама везан је за контакт 
средина са различитом водопропусности. Дебљина квар-
тарних седимената се креће од 7 m (Бирчанинова) до 9 m 
(Трг Славија), док се ниво подземне воде креће од 2 m (угао 
Трга Славије и Делиградске) до 4 m (остали истражни прос-
тор до Бирчанинове). Може се констатовати да су квар-
тарни седимент на изучаваном терену практично суви, од-
носно мало заводњени. Локалне и повремене промене могу 
настати углавном као последица кварова на водоводној и 
канализационој мрежи, док трајно могу бити последица из-
градње нових објеката.

Неопходно је у даљим фазама пројектовања извести де-
таљна теренска и лабораториска испитивања која треба да 
омогуће комплетније сагледавање хидрогеолошке пробле-
матике терена. 

Сеизмичност терена
Терен истражног простора припада сеизмичкој зони 7о за 

повратни период од 50 година, односно сеизмичкој зони 8о 
за повратни период од 100, 200 и 500 година. За објекте II и 
III категорије (објекти у функцији становања, угоститељства 

и трговине) предвиђено је коришћење олеате која се односи 
на временски период од 500 година, као основе од које тре-
ба поћи при дефинисању основне сеизмичности анализира-
ног простора – зона VIII MCS и коефицијент сеимичности 
Кs=0,050. 

Терен је повољан за изградњу објеката уз поштовање за-
датих геотехничких услова. Приликом даље разраде треба 
поћи од сеизмичког интензитета VIII степена уз напомену 
да се при изградњи објеката на овом простору може рачу-
нати да и сеизмичност буде и за степен мања, што се може 
доказати израдом микросеизмичке анализе за дате локације.

Инжењерскогеолошка реонизација терена
На основу геоморфолошко-геолошко-хидрогеолошко-

геотехничких параметара, а у складу са инжењерскогео-
лошком реонизацијом дефинисаном за ГП Београда до 2021. 
године, предметни простор је сврстан у један реон – А. У ок-
виру овог реона издвојена су 2 микрореона:

Микрорејон А1
Овој микрореон обухвата подручје Славије са котама 

118–119 mnv и нижи део падине 124–127 mnv.
Терен је у површинском делу изграђен од насипа који 

је изведен у циљу регулације терена, неуједначене дебљине 
1,5–5,5 m. Испод су квартарне наслаге у оквиру којих су за-
ступљени лесолики делувијум (Q2dl), делувијални (Q2dpg) 
и делувијално-пролувијални (Q1dpr) седименти. Укупна 
дебљина квартарних наслага креће се 1,5–9 m. 

Подину квартарним наслагама чине неогени седименти 
на дубини од 6–11m (коте 107–105 mnv) лапоровито гли-
новити седименти панона испод којих залежу кречњачко-
лапоровите наслаге и кречњаци сармата (М31К), који су у 
повлатном делу деградирани. Дебљина овог дела је доста 
неуједначена и креће се 0,5–1,5 m. 

Издан подземних вода је разбијеног типа, формирана у 
оксидационој зони глиновито-лапоровитих седимената и 
делувијално-пролувијалних наслага. Могућ је доток већих 
количина и у делувијалним наслагама. 

Према стању и својствима, геолошке средине у микро-
реону А1 се уз уважавање одређених техничких препору-
ка могу користити као подлоге за ослањање грађевинских 
објеката.

Микрорејон А2
Овим микрореоном су обухваћени делови терена нагиба 

преко 5о.
Терен је у површинском делу изграђен је од насипа 

дебљине до 3,5 m испод којег су квартарне наслаге неујед-
начене дебљине 5–13 m у оквиру којих су заступљени де-
лувијални (Q2dpg) и делувијално-пролувијални (Q1dpr) 
седименти. Укупна дебљина квартарних наслага креће се до 
5–130 m. 

Подину квартарним наслагама чине неогени седименти 
на дубини од 5–13 m (коте 107–115 mnv) лапоровито гли-
новити седименти панона испод којих залежу кречњачко-
лапоровите наслаге и кречњаци сармата (М31К), који су у 
повлатном делу деградирани. Дебљина овог дела је доста 
неуједначена и креће се 0,5–1,5 m. 

Терен је водооцедан. Ниво подземне воде присутан у ок-
виру делувуијално-пролувијалних седимената на дубини од 
око 3,5–4,0 m (5–10 m). 

Инжењерскогеолошка конструкција микрореона А2 за-
хтева одређене мере предострожности. При засецима може 
доћи до откидања земљаних маса у слоју делувијално-про-
лувијалних седимената, посебно ако су засићени водом. 
Узуважавање препорука и примену техничких мера, ге-
олошке средине које учествују у конструкцији омогућавају 
нормално урбанистичко планирање.
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2.8.2. Услови заштите културних добара

Завод за заштиту споменика културе града Београда је 
израдио Услове чувања, одржавања и коришћења култур-
них добара и добара који уживају претходну заштиту и 
мере њихове заштите за План детаљне регулације блока из-
међу улица: Делиградске, Бирчанинове, Катићеве, Булевара 
ослобођења и Трга Славија, градска општина Савски венац 
(бр. Р1515/14, од 18. јула 2014.), којим су кроз валоризацију 
предметног простора и појединачних објеката сагледане 
могућности и услови за трансформацију блока.

Предметни блок се налази у оквиру целине „Стари Бео-
град”, која ужива претходну заштиту. 

У оквиру границе Плана налази се културно добро – 
споменик културе Кућа Вукићевића (одлука о утврђивању, 
„Службени гласник РС”, број 39/97) и објекти валоризова-
ни као културно-историјска и архитектонско-урбанистич-
ка вредност, културно-историјска вредност, архитектонска 
вредност и стандардно остварење архитектуре одређеног 
периода.

Анализом археолошког наслеђа констатовано је да 
се простор који се обрађује налази у непосредној близи-
ни заштићене зоне цивилног насеља и некрополе римског 
Сингидунума. 

Опште мере заштите
У Делиградској улици још увек је сачувана урбана ма-

трица и део грађевинског фонда целине Западни Врачар. У 
оквиру блока налази се један број објеката који су, са аспе-
кта заштите културног наслеђа, од непосредног интереса за 
очување. То се односи, првенствено на споменик културе 
(Кућа Вукићевића, Катићева 2), на објекте културно-исто-
ријске и архитектонско-урбанистичке вредности, култур-
но-историјске и објекте архитектонске вредности. Објекти 
валоризовани као стандардно остварење архитектуре 
одређеног периода се задржавају, уз шири спектар могућих 
интервенција у смислу реконструкције и доградње или их 
је могуће уклонити и заменити новим, према посебним 
условима заштите. Нове објекте којима се планира заме-
на постојећег грађевинског фонда је потребно уклопити у 
постојеће окружење, следећи концепт компактног градског 
блока.

Приликом дефинисања спратности објеката анализи-
ране су висине објеката у блоку и дуж Делиградске улице, 
како би се формирала уравнотежена висинска регулација 
овог потеза.

У оквиру предметног блока потез уз Делиградску ули-
цу се издваја као зона највећег потенцијала за будућу из-
градњу, те је потребно посебну пажњу посветити обли-
ковању објеката у овом делу блока и њиховом адекватном 
уклапању у постојећу физичку структуру.

Како континуитет изградње представља једну од основ-
них карактеристика урбане средине, потребно је очувати 
стамбени карактер подручја уз увођење јавних, трговачких 
и услужних садржаја на нижим етажама које треба решава-
ти репрезентативно и транспарентно. 

Условљава се савремени архитектонски израз у обли-
ковању нових објеката, при чему се мора обезбедити по-
штовање наслеђених вредности. Подразумева се да све ин-
тервенције на предметном блоку буду репрезентативне, да 
имају јединствен карактер, без екстрема и угрожавања це-
лине. У погледу обликовања објеката захтева се њихова раз-
ноликост у виду ауторске архитектуре, међусобно усклађе-
не у оквиру блока, у циљу формирања јединствене целине. 
Посебну пажњу треба посветити материјалима спољне об-
раде.

Пажљивим обликовањем и усклађивањем елемената 
који формирају волуметрију целог блока остварити што 
успешније уклапање у постојеће окружење. Обзиром да је 
потез уз Булевар ослобођења и Бирчанинову улицу већ де-
финисан, новом градњом у преосталом делу блока пости-
же се уједначавање висинске регулације блока и постепено 
спуштање висине објеката од Бирчанинове улице ка Тргу 
Славија.

Обавезно је очувати дрвореде дуж улица Делиградске, 
Бирчанинове и Булевара ослобођења.

Посебне мере заштите, врста, степен и карактер интер-
венција на постојећим објектима дефинисани су у поглављу 
3.1 – Правила за постојеће објекте и прецизним условима 
Службе заштите за конкретне интервенције на објектима, у 
даљим фазама спровођења плана.

2.8.3. Услови заштите животне средине

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове је до-
нео Решење о неприступању стратешкој процени утицаја 
Плана детаљне регулације блока између улица: Делиград-
ске, Бирчанинове, Катићеве, Булевара ослобођења и Трга 
Славија, градска општина Савски венац на животну среди-
ну под бројем IX-03 – 350.14-10/14 од 8. априла 2014. годи-
не, („Службени лист Града Београда”, број 34/14).

Следеће мере заштите и унапређивања стања животне 
средине се морају поштовати у даљим фазама спровођења и 
реализације плана:

– за остварене капацитете нове изградње (број стано-
ва, локала и др.) обезбедити потребан број паркинг места; 
простор за паркирање обезбедити на припадајућим парце-
лама, у подземним етажама објеката;

– обезбедити прикључење планираних објеката на ко-
муналну инфраструктуру; планиран је централизован на-
чин загревања свих постојећих и планираних објеката;

– у циљу спречавања, односно смањења утицаја плани-
раних садржаја на чиниоце животне средине предвидети:

– изградњу саобраћајних и манипулативних површина 
од водонепропусних материјала отпорних на нафту и наф-
тне деривате и са ивичњацима којима се спречава одливање 
воде са истих на околно земљиште приликом њихових одр-
жавања или за време падавина,

– контролисано и максимално ефикасно прикупљање 
зауљених атмосферских вода са свих саобраћајних и мани-
пулативних површина и њихово одвођење у канализациони 
систем;

– приликом планирања објеката обезбедити ефикасно 
коришћење енергије, узимајући у обзир микроклиматске 
услове локације, намену, положај и орјентацију објекта, 
као и могућност коришћења обновљивих извора енергије,а 
мкроз:
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– правилно обликовање предметног објекта, при чему 
треба избегавати превелику разуђеност истог,

– коришћење фотонапонских соларних ћелија и солар-
них колектора на кровним површинама и одговарајућим 
вертикалним фасадама,

– правилан одабир вегетације, а у циљу смањења негати-
вих ефеката директног и индиректног сунчевог зрачења на 
објекат, као и негативног утицаја ветра;

– при пројектовању, односно изградњи објеката на-
мењених становању, а нарочито ако је део објекта намењен 
пословању, односно делатностима, као и објеката или њи-
хових делова орјентисаних ка Тргу Славија и Булевару ос-
лобођења, применити техничке услове и мере звучне заш-
тите помоћу којих ће се бука у стамбеним просторијама 
свести на дозвољени ниво, а у складу са техничким услови-
ма за пројектовање и грађење зграда (Акустика у зградар-
ству) СРПС У. Ј6.201:1990;

– гараже у новим објектима се планирају као подземне, 
а кровне површине уредити као слободне и озелењене у 
складу са просторним могућностима; број подземних ета-
жа дефинисати након извршених детаљнијих геотехничких 
истраживања;

– у подземним етажама које су намењене гаражирању 
возила предвидети: 

– систем принудне вентилације, при чему се вентилаци-
они одвод мора извести у „слободну струју ваздуха”,

– систем за праћење концентрације угљенмоноксида,
– систем за контролу ваздуха у гаражи,
– контролисано прикупљање запрљаних вода, њихов 

третман у сепаратору масти и уља пре упуштања у канали-
зациони систем,

– редовно пражњење и одржавање сепаратора,
– континуиран рад наведених система у случају нестан-

ка електричне енергије уградњом дизел агрегата одгова-
рајуће снаге и капацитета,

– смештај резервоара за складиштење лаког лож уља за 
потребе рада дизел агрегата у непропусну танквану чија ве-
личина одговара запремини истекле течности у случају уде-
са и систем за аутоматску детекцију цурења енергента;

– трансформаторске станице пројектовати и изгради-
ти у складу са важећим нормама и стандардима пропи-
саним за ту врсту објеката, обезбедити додатну звучну 
заштиту и заштиту од нејонизујућег зрачења и вибрација 
применом одговарајух изолационих материјала; транс-
форматорске станице у оквиру објеката не пројектовати 
уз просторије намењене боравку људи (стамбене једини-
це, канцеларијски простор и сл.), већ у оквиру техничких 
просторија.

– на предметном простору није дозвољена: 
– изградња која би могла да наруши или угрози основне 

услове живљења суседа или сигурност суседних објеката,
– обављање делатности које угрожавају квалитет живот-

не средине, производе буку, вибрације или непријатне ми-
рисе, односно умањују квалитет боравка у објекту и њего-
вој околини

– неизграђене површине у унутрашњости блока уредити 
као слободне зелене површине;

– очувати и попунити дрвореде дуж постојећих са-
обраћајница;

– начине прикупљања и поступања са отпадним мате-
ријама, односно материјалима и амбалажом (комунални 
отпад, рециклабилни отпад – папир, стакло, лименке, ПВЦ 
боце и сл.), реализовати у складу са законом којим је уређе-
но управљање отпадом и другим важећим прописима из 

ове области и/или Локалним планом управљања отпадом 
града Београда 2011–2020 („Службени лист Града Београда”, 
број 28/11); обезбедити посебне просторе за постављање 
контејнера за сакупљање комуналног и рециклабилног от-
пада;

– у току извођења радова на изградњи планираних обје-
ката предвидети следеће мере заштите:

– грађевински и остали отпадни материјал, који наста-
не у току уклањања постојећих, односно изградње нових 
објеката сакупити, разврстати и обезбедити рециклажу 
и искоришћење или одлагање преко правног лица које је 
овлашћено, односно има дозволу за управљање овом вр-
стом отпада;

– снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима 
обављати на посебно опремљеним просторима, а у случају 
да дође до изливања уља и горива у земљиште, извођач је 
у обавези да одмах прекине радове и изврши санацију, од-
носно ремедијацију загађене површине;

– ако се у току извођења радова наиђе на природно до-
бро које је геолошко-палеонтолошког или минералошко-
петрографског порекла и за које се претпоставља да има 
својство природног споменика, извођач радова је дужан 
да о томе, без одлагања, обавести Министарство животне 
средине, рударства и просторног планирања и предузме све 
мере заштите да се до доласка овлашћеног лица природно 
добро не оштети или уништи и да се чува на месту и у поло-
жају у ком је нађено.

2.8.4. Услови за евакуацију отпада 

Евакуација комуналног отпада из постојећих објеката се 
врши:

судовима-контејнерима; запремине 1,1 m3, димензија 
1,37х1,20х1,45 m – који су постављени на тротоару: у Де-
лиградској улици бр. 9–5 контејнера и Бирчаниновој улици 
бр. 48–3 контејнера.

подземним контејнером – запремине 3 m3, за одлагање 
отпадака састава као кућно смеће – изграђеним у Бирчани-
новој улици код броја 39.

Евакуација отпадака из планираних објеката предвиђе-
на је постављањем судова-контејнера у оквиру припадајуће 
грађевинске парцеле или унутар самих објеката – у смећа-
рама или посебно одређеним просторима за те потребе 
унутар самих објеката. 

Смећаре се граде као засебне, затворене просторије, без 
прозора, са електричним осветљењем, једним точећим мес-
том са славином и холендером, Гајгер-сливником и реше-
тком у поду, ради лакшег одржавања хигијене тог простора. 
Обезбедити неометан прилаз за комунална возила и рад-
нике ЈКП „Градска чистоћа”, са ручним гурањем које макси-
мално износи 15 m од локације до комуналног возила, по 
равној подлози, без степеника и са успоном до 3%.

Контејнери могу бити смештени и на подземној етажи (у 
гаражном делу објекта) уз обавезу инвеститора да обезбе-
ди дежурна лица која ће их изгурати на слободну површину 
испред објекта ради пражњења и вратити на почетну пози-
цију.

Начин депоновања отпадака из нових објеката, пот-
ребан број судова, њихова локација и остали захтеви се 
одређују ближим условима, које издаје ЈКП „Градска чис-
тоћа” за сваки планирани објекат појединачно. Локације су-
дова се приказују у Пројекту уређења слободних површина 
или Главном пројекту, а уз техничку документацију, инвес-
титор је дужан да прибави и сагласност тог предузећа.
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2.8.5. Услови за планирање и пројектовање приступачног 
простора

При планирању, пројектовању и изградњи свих повр-
шина јавне намене, објеката за јавно коришћење, стамбених 
објеката и др. применити решења којима се омогућава нес-
метан приступ, кретање, боравак и рад у складу са Правил-
ником о техничким стандардима планирања, пројектовања 
и изградње објеката, којима се осигурава несметано кре-
тање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама („Службени гласник РС”, број 22/15).

2.8.6. Услови заштите од пожара и елементарних непогода 

У погледу потребних мера заштите од пожара придржа-
вати се следећих нормативних аката:

– објекти морају бити изведени у складу са Законом о 
заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09 и 
20/15),

– стамбене објекте реализовати у складу са Одлуком о 
условима и техничким нормативима за пројектовање стам-
бених зграда и станова („Службени лист Града Београ-
да”, број 32/4/83) и Правилником о условима и техничким 
нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова 
(„Службени лист РС”, број 58/12),

– објектима морају бити обезбеђени приступни путеви 
за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким 
нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење 
платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног 
ризика од пожара („Службени лист СРЈ”, број 8/95),

– предвидети хидрантску мрежу, сходно Правилнику о 
техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрант-
ску мрежу за гашење пожара („Службени лист СФРЈ”, број 
30/91),

– објекти морају бити реализовани у складу са Правил-
ником о техничким нормативима за електричне инстала-
ције ниског напона („Службени лист СФРЈ”, бр. 53/88, 54/88 
и 28/95) и Правилник о техничким нормативима за зашти-
ту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист 
СРЈ”, број 11/96),

– применити одредбе Правилника о техничким нор-
мативима за пројектовање и извођење завршних радова у 
грађевинарству („Службени лист СФРЈ”, број 21/90),

– реализовати објекте у складу са техничким препорука-
ма СРПС ТП21 и СРПС ТП19,

– уколико се предвиђа фазна изградња објекта свака 
фаза мора представљати техно-економску целину,

– гараже реализовати у складу са Правилником о 
техничким захтевима за заштиту гаража за путничке ауто-
мобиле од пожара и експлозија („Службени лист СЦГ”, број 
31/05),

– код пројектовања и извођења радова за угоститељске 
објекте применити одредбе Правилника о техничким нор-
мативима за заштиту угоститељских објеката од пожара 
(„Службени гласник РС”, број 61/15),

– уколико се планира изградња електроенергетских 
објеката и постројења исти морају бити реализовани у 
складу са Правилником о техничким нормативима за 
заштиту електро-енергетских постројења и уређаја од по-
жара („Службени лист СФРЈ”, број 74/90), Правилником 
о техничким нормативима за заштиту нисконапонских 
мрежа и припадајућих трафостаница („Службени лист 
СФРЈ”, број 13/78) и Правилником о изменама и допунама 
техничких норматива за заштиту нисконапонских мрежа 
и припадајућих трафо станица („Службени лист СРЈ”, број 
37/95),

– објекти морају бити изведени у складу са Правилни-
ком о безбедности лифтова („Службени гласник РС”, број 
101/10),

– објекти морају бити изведени у складу са Правилни-
ком о техничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање 
и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особа-
ма („Службени гласник РС”, број 22/15),

– системе вентилације и климатизације предвидети у 
складу са Правилником о техничким нормативима за вен-
тилацију и климатизацију („Службени лист СФРЈ”, број 
87/93),

– уколико кота пода последње етаже на којој бора-
ве људи буде већа од 30 m у односу на коту приступне са-
обраћајнице са које је могућа интервенција ватрогасног 
возила, применити одредбе Правилника о техничким нор-
мативима за заштиту високих објеката од пожара („Служ-
бени гласник РС”, број 80/15), 

– за објекте за које је законом који уређује заштиту од 
пожара прописана обавеза давања сагласности на техничку 
документацију, потребно је у поступку издавања лока-
цијских услова прибавити Услове са аспекта мера заштите 
од пожара и експлозија од стране надлежног органа Ми-
нистарства.

Управи за ванредне ситуације у Београду доставити на 
сагласност Главне пројекте за изградњу објеката ради про-
вере примењености захтева Плана детаљне регулације, као 
и планске акте за сваку локацију која чини њену целину.

Ради заштите од потреса новопланиране објекте и садр-
жаје реализовати у складу са: 

– Правилником о техничким нормативима за изградњу 
објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Служ-
бени лист СФРЈ”, број 52/90). 

– Правилником о привременим техничким нормативи-
ма за изградњу објеката који не спадају у високоградњу у се-
измичким подручјима („Службени лист СФРЈ”, број 39/64).

Потребне мере цивилне заштите људи и добара, прили-
ком прилагођавања постојећих и изградње нових објеката, 
применити у складу са Законом о изменама и допунама 
Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, 
број 93/12).

2.8.7. Мере енергетске ефикасности изградње

Објекти високоградње, у зависности од врсте и намене, 
морају бити пројектовани, изграђени и одржавани на начин 
којим се обезбеђују прописана енергетска својства у складу 
са Правилником о енергетској ефикасности зграда („Служ-
бени гласник РС”, број 61/11).

Унапређење енергетске ефикасности у зградарству под-
разумева континуиран и широк опсег делатности којима је 
крајњи циљ смањење потрошње свих врста енергије уз исте 
или боље услове у објекту. Као последицу смањења потро-
шње необновљивих извора енергије (фосилна горива) и 
коришћење обновљивих извора енергије, имамо смањење 
емисије штетних гасова, што доприноси заштити природне 
околине, смањењу глобалног загревања и одрживом развоју 
земље.

Енергетска ефикасност се постиже коришћењем ефикас-
них система грејања, вентилације, климатизације, припре-
ме топле воде и расвете укључујући и коришћење отпадне 
топлоте и обновљиве изворе енергије колико је то могуће.

Битан енергетски параметар су облик и оријентација 
објекта који одређују његову меру изложености споља-
шњим климатским утицајима (температура, ветар, влага, 
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осунчаност и сл.). Избором одговарајућег облика, оријен-
тације и положаја објекта, као и одговарајућим избором 
конструктивних и заштитних материјала, може се постићи 
енергетска повољност објекта.

При пројектовању и изградњи планираних објеката, 
применити следеће мере енергетске ефикасности:

– у обликовању избегавати велику разуђеност објекта, 
јер разуђен објекат има неповољан однос површине фаса-
де према корисној површини основе, па су губици енергије 
велики;

– оптимализовати величину прозора како би се смањи-
ли губици енергије, а просторије добиле довољно свет-
лости;

– зеленилом и другим мерама заштитити делове објекта 
који су лети изложени јаком сунчевом зрачењу;

– груписати просторије сличних функција и слич-
них унутрашњих температура, нпр. помоћне просторије 
оријентисати према северу;

– планирати топлотну изолацију објекта применом тер-
моизолационих материјала, прозора и спољашњих врата, 
како би се избегли губици топлотне енергије;

– користити обновљиве изворе енергије, нпр. користити 
сунчеву енергију помоћу стаклене баште, фотонапонских 
соларних ћелија, соларних колектора и сл.

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

3.1. Правила за постојеће објекте 

3.1.1. Општа правила за постојеће објекте

За објекте који прелазе дефинисане постојеће грађевин-
ске линије, у складу са графичким прилогом 04 – План регу-
лације и нивелације, важе следећа правила:

– дозвољено је инвестиционо одржавање и санација 
оваквих објеката до привођења земљишта намени – из-
градње објеката или реализације слободних и зелених по-
вршина, према условима из овог плана.

– није дозвољена реконструкција, доградња и адапта-
ција објеката.

– није дозвољена промена постојеће површине.
За објекте који се налазе у оквиру дефинисаних 

постојећих грађевинских линија, у складу са графичким 
прилогом 04 – План регулације и нивелације, важи следеће:

– задржавају се у постојећем стању изграђености, уз до-
звољене различите интервенције (реконструкција, адапта-
ција, рестаурација, ревитализација...), према посебним ус-
ловима Службе заштите и правилима за зону С1.

Изузеци од општих правила су дефинисани у поглављу 
3.1.3. Посебна правила за постојеће објекте.

3.1.2. Становање у компактном блоку – зона С1

Задржава се постојећа хоризонтална и вертикална регу-
лација. У оквиру постојећих габарита и волумена дозвоље-
не су: пренамена, реконструкција и адаптација објеката.

Однос становања и компатибилних садржаја на нивоу 
парцеле је 0–100%:100–0%. Постојећа нестамбена приземља 
није дозвољено пренаменити у станове.

Планиране интервенције на објектима ће се дефинисати 
прецизним условима Службе заштите у фази спровођења 
плана.

Планиране интервенције на слободним и зеленим повр-
шинама су дефинисане у поглављу 2,6. 

Грађевинске парцеле се ограђују транспарентном огра-
дом до висине 1,4 m, односно до висине 0,9 m када је у пи-
тању зидана ограда. Ограда се поставља на унутрашњу 
границу грађевинске парцеле – тако да се стубови, ограда, 
капија и врата налазе и отварају унутар парцеле.

Изузеци од ових правила су дефинисани у поглављу 
3.1.3. Посебна правила за постојеће објекте.

3.1.3. Посебна правила за постојеће објекте

Катићева бр. 2 – к.п. 1147/1 КО Савски венац Кућа Ву-
кићевића је утврђена за културно добро – споменик култу-
ре. Објекат се задржава у постојећем стању изграђености, 
што обухвата очување изгледа, хоризонталне и вертикалне 
регулације, декоративних елемената архитектуре, забрану 
доградње, надградње и парцелације. 

Делиградска бр. 1 – к.п. 1140 КО Савски венац
Угаони објекат се задржава у постојећем стању изграђе-

ности, што обухвата очување хоризонталне и вертикал-
не регулацијe, уз дозвољене интервенције које обухватају 
реконструкцију, рестаурацију и ревитализацију објекта. 
Дозвољене интервенције подразумевају задржавање карак-
теристичних својстава типа и стила објекта. Задржава се 
постојећа висина венца, а парцијалне интервенције које де-
вастирају архитектонске вредности објекта нису дозвољене. 

На граници са к.п. 1142/1 КО Савски венац је планирана 
изградња новог објекта, у оквиру дефинисаних грађевин-
ских линија и према правилима за зону С2. 

Делиградска бр. 7 – к.п. 1149/1 КО Савски венац
Постојећи приземни објекат се у делу према улици за-

држава у постојећем стању изграђености, уз дозвољене ин-
тервенције, које обухватају реконструкцију, рестаурацију 
и ревитализацију објекта. Планирана је доградња, односно 
изградња новог објекта на повученој грађевинској линији, 
према правилима за зону С2 и прецизним условима Служ-
бе заштите у фази спровођења плана. Уколико се уклапање 
и повезивање постојећег објекта покаже неодговарајућим, 
стручњаци Службе заштите ће проценити могућност ук-
лањања овог објекта.

Трг Славија (Немањина бр. 46а) – к.п. 1141 КО Савски 
венац

Уместо постојеће поткровне етаже, дозвољена је до-
градња спрата и поткровља, односно повученог спрата. 
Доградњу пуне етаже реализовати до коте венца суседног 
објекта у низу и према посебним условима Службе заш-
тите. Није дозвољено повећање броја стамбених јединица 
(дозвољени су дуплекси, укрупњавање постојећих станова 
и сл.).

У случају замене постојећег објекта новим, потребна је 
израда урбанистичког пројекта којим ће се кроз урбанис-
тичко-архитектонску разраду локације дефинисати колски 
приступ из Делиградске улице и карактер нове изградње, а 
према условима за изградњу објеката у зони С2.

Булевар ослобођења бр. 6 – к.п. 1146 КО Савски венац
Задржава се постојећа висина венца. Дозвољена је до-

градња повученог спрата или поткровља без повећања 
броја функционалних јединицаи према посебним условима 
Службе заштите.

Делиградска бр. 5 – к.п. 1148 КО Савски венац
Постојећи објекат се може заменити новим у складу са 

условима плана. До изградње новог објекта дозвољени су 
санација, реконструкција и адаптација објекта у оквиру 
постојећих габарита и волумена, а према посебним услови-
ма Службе заштите. Није дозвољено повећање површине и 
броја функционалних јединица.
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3.2. Правила за изградњу објеката – зона С2

3.2.1. Општа правила за нове објекте

– Урбанистички услов за изградњу нових објеката су 
планиране границе грађења, индекс заузетости и висина 
објеката у складу са графичким прилогом 04 – План регула-
ције и нивелације.

– Планирана граница грађења дефинисана је грађевин-
ском линијом и зоном грађења. Обавезно је постављање 
објекта на грађевинску линију, док зона грађења предста-
вља максималну границу грађења надземних етажа. 

– Индекс заузетости грађевинских парцела у зони С2:
– к.п. 1140 КО Савски венац – 55%
– к.п. 1142/1 КО Савски венац – 60%
– к.п. 1148 и 1149/1 КО Савски венац – 63%
– Објекте на грађевинској парцели постављати у непре-

кинутом низу (објекат додирује обе бочне линије грађевин-
ске парцеле). Калканске зидове третирати као уређени део 
фасаде, без отвора. 

– На уличним и дворишним фасадама објеката доз-
вољено је отварање прозора стамбених просторија. Када је 
растојање наспрамних фасада у оквиру дефинисаних зона 
грађења мање од 1/3 висине објекта (објекти у „П” и сл.), 
минимална висина парапета је 1,6 m. 

– Дозвољено је формирање светларника, за потребе вен-
тилације и осветљавања помоћних просторија и заједничког 
степеништа. Ускладити положај и димензије са светларником 
суседног објекта, ако га има. Површина светларника одређује 
се тако да сваком метру висине зграде одговара 0,5 m² светлар-
ника, при чему он не може бити мањи од 6,0 m². Минимална 
ширина светларника је 2,0 m, а висина парапета отвора 1,8 m.

– Планирана висина објеката дефинисана је апсолутном 
котом венца на 142.0 мнв. Кота венца је кота назитка по-
следње пуне етаже, односно зидане ограде повучене етаже. 
Дозвољена је изградња повученог спрата изнад дефинисане 
коте венца. Границе грађења повученог спрата су увучене 
2 m у односу на дефинисану зону грађења нижих етажа (у 
складу са графичким прилогом 04 – План регулације и ни-
велације). Кота венца повучене етаже је 145.0 мнв. Кров из-
над повучене етаже пројектовати као раван, односно пли-
так коси кров (до 15о) са одговарајућим покривачем.

– Кота приземља не може бити нижа од коте улице, а 
највише 0,2 m изнад нулте коте. Нулта кота је кота улазног 
тротоара у објекат. 

– Грађевински елементи (еркери, балкони, надстрешни-
це и сл.) могу прећи регулациону линију највише 1 m, на 
максимум 50% површине уличне фасаде и на минималној 
висини од 4.0 m изнад тротоара. Хоризонтална пројекци-
ја линије испуста може бити највише под углом од 45о од 
суседног објекта. Нису дозвољени испусти ван границе 
грађења према унутрашњем дворишту. 

– У обликовном смислу нови објекти треба да буду реп-
резентативни, прилагођени карактеру и амбијенту, са ква-
литетним материјалима спољне обраде, савременим архи-
тектонским решењима и др. 

– Максимална граница грађења подземних етажа покла-
па се са границом грађевинске парцеле. Кровне површине 
гаража уредити као пешачке површине са знатним учешћем 
специјалног кровног зеленила. Минимална дебљина слоја 
плодне хумусне земље за озелењавање крова гараже је 60 cm.

– Озелењавање третирати као саставни део функције и 
ликовности објеката. Минимални проценат озелењених по-
вршина на парцели је 15%. У биланс улазе зелене површине 
са дубином супстрата најмање 60 сm.

– Грађевинске парцеле се ограђују транспарентном 
оградом до висине 1,4 m, односно до висине 0,9 m када је 
у питању зидана ограда. Ограда се поставља на унутрашњу 

границу грађевинске парцеле – тако да се стубови, ограда, 
капија и врата налазе и отварају унутар парцеле.

– Однос становања и компатибилних садржаја на нивоу 
парцеле је 0–100%:100–0%. У приземљима планираних обје-
ката није дозвољена изградња станова. 

3.2.2. Посебна правила за нове објекте
На к.п. 1140 КО Савски венац је, поред угаоног објекта 

који се задржава у постојећем стању, планирана изградња 
новог објекта. Објекат се гради на граници са к.п. 1142/1 КО 
Савски венац, у оквиру дефинисаних грађевинских линија 
и према општим правилима за зону С2. Објекат је први у 
новопланираном низу и обликовно га третирати као угао-
ни, са репрезентативном обрадом свих фасада.

Између постојећег и новопланираног објекта је дефини-
сана слободна површина за колски приступ суседној парце-
ли. Ову површину уредити у нивоу постојећег терена, без 
препрека и денивелација, како би у случају изградње новог 
објекта на к.п. 1141 КО Савски венац био могућ несметан 
колски приступ минималне ширине 5,5 m.

На к.п. 1149/1 КО Савски венац је планирано очување 
уличног дела постојећег приземног објекта и изградња новог 
у оквиру дефинисаних грађевинских линија. Планирана ви-
сина новог објекта је дефинисана апсолутном котом венца 
145.0мнв, која је меродавна на грађевинској линији уличне 
фасаде, односно венцу повученог спрата у дворишном делу.

Пажљивим обликовањем и усклађивањем волумена 
постојећег и планираног објекта тежити формирању једин-
ственог склопа и уклапању у постојеће окружење. Плани-
ране интервенције ће се дефинисати прецизним условима 
Службе заштите у фази спровођења плана. Уколико се ук-
лапање и повезивање постојећег објекта покаже неодгова-
рајућим, стручњаци Службе заштите ће проценити могућ-
ност уклањања овог објекта.

За изградњу новог објекта на к.п. 1141 КО Савски венац 
(зона С1) обавезна је израда урбанистичког пројекта, којим 
је кроз урбанистичко-архитектонску разраду локације по-
требно обезбедити колски приступ из Делиградске улице 
и дефинисати капацитете и карактер нове изградње, према 
правилима за изградњу нових објеката у зони С2 (поглавље 
3.2.1.). Грађевинска линија се поклапа са регулационом, а 
зона грађења је дефинисана на графичком прилогу 04 – 
План регулације и нивелације. Границом УП-а обухватити 
и к.п. 1140 КО Савски венац.

3.3. Упоредни приказ урбанистичких параметара

Табела 1. Упоредни приказ урбанистичких параметара из 
ГП-а и ПДР на нивоу зоне *
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С1 ГП становање у 
компактним 
градским 
блоковима

3,5 60% 1,5 шир. улице 15% од 50/50 
до 90/10

400–800

ПДР становање 
у компактном 
блоку

/ / од П+2 
до П+10

/ од 100/0
до 0/100

0–975

С2 ГП становање у 
компактним 
градским 
блоковима

3,5 60% 1,5 шир. улице 15% од 50/50 
до 90/10

400–800

ПДР становање
у компактном 
блоку

/ 60% апсолутна кота 
венца: 142.0 мнв

15% од 100/0
до 0/100

0–1125

* Вредности у табели су исказане на нивоу планираних зона и не могу се примењи-
вати на нивоу парцеле. Услови за изградњу објеката на нивоу појединачне грађевин-
ске парцеле су дати у поглављу 3.2. 
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Табела 2. Урбанистички параметри и биланси постојећег стања и планираног решења
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    m² m² m² m² m² % % i z st/ha zap/ha kor/ha
делатности П+1 до 

П+2+Пк 1095 660 1610 0 1610 0 100 1,5 60 0 0 20 32 0 294 294

индивидуално становање П до П+2 2240 1178 2470 2090 380 85 15 1,1 53 17 49 4 8 220 34 254
вишепородично становање П+2+М до 

П+10 3765 2402 15620 13620 2000 87 13 4,1 64 146 423 25 40 1125 106 1231

УКУПНО БЛОК 7100 4240 19700 15710 3990 80 20 2,8 60 163 473 29 80 666 112 778
ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ *

зо
на

 намена
максимална 
спратност

по
вр

ш
ин

а 
зо

не

по
вр

ш
ин

а
по

д 
об

је
к-

ти
ма

БР
ГП

БР
ГП

ст
ан

ов
ањ

е

БР
ГП

де
ла

тн
ос

ти

ст
ан

ов
ањ

е

де
ла

тн
ос

ти

ин
де

кс
из

гр
ађ

е-
но

ст
и

ин
де

кс
за

уз
ет

ос
ти

*

бр
ој

ст
ан

ов
а

бр
ој

ст
ан

ов
ни

ка

бр
ој

ло
ка

ла

бр
ој

за
по

сл
ен

их

гу
ст

ин
а

ст
ан

ов
ни

ка

гу
ст

ин
а

за
по

сл
ен

их

гу
ст

ин
а

ко
ри

сн
ик

а

    m² m² m² m² m² % % i z st/ha zap/ha kor/ha
С1 становање у компакт-

ном блоку П+10 5041 2775 17200 0-17200 0-17200 0-100 0-100 / 55 0-170 0– 490 0-160 0-320 0-975 0-635 635-975

С2 становање у компакт-
ном блоку П+6+Пс 2041 1220 7750 0-7750 0-7750 0-100 0-100 / 60 0-80 0-230 0-75 0-150 0-1125 0-735 735-1125

УКУПНО БЛОК 7082 3995 24950 0-24950 0-24950 0-100 0-100 / 57 0-250 0-720 0-235 0-470 0-1120 0-665 665-1120

* Вредности у табели су исказане на нивоу блока или планираних зона/намена и не могу се примењивати на нивоу пар-
целе. Услови за изградњу објеката на нивоу појединачне грађевинске парцеле су дати у поглављу 3.2. 

3.4. Услови за даљу разраду и спровођење плана 

Овај план детаљне регулације представља плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијских услова, 
уређење површина јавне намене, израду урбанистичког проје-
кта, пројекта парцелације и препарцелације и формирање 
грађевинских парцела јавне намене – сагласно одредбама Зако-
на о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14). 

У фази спровођења плана је обавезна сарадња са надлеж-
ном Службом заштите споменика културе, ради дефинисања 
прецизних услова заштите културног наслеђа за конкретне 
интервенције на објектима, у складу са Законом о културним 
добрима.

У случају изградње новог објекта на к.п. 1141 КО Савски 
венац обавезна је израда урбанистичког пројекта, којим је 
кроз урбанистичко-архитектонску разраду локације по-
требно обезбедити колски приступ из Делиградске улице и 
дефинисати капацитете и карактер нове изградње, а према 
условима за изградњу објеката у зони С2. Границом УП-а 
обухватити и к.п. 1140 КО Савски венац.

Дозвољена је фазна реализација планских решења, под 
условом да свака фаза представља функционалну и архи-
тектонску целину. Дозвољена је парцелација и препарцела-
ција планираних грађевинских парцела за јавне саобраћај-
не површине, у циљу фазног спровођења.

Кроз израду техничке документације за јавне саобраћајне 
површине дозвољена је промена нивелета и попречног про-
фила, укључујући и распоред, пречнике и додатну мрежу ин-
фраструктуре у оквиру дефинисане регулације саобраћајнице.

Инвеститор је обавезан да се, пре подношења захтева 
за издавање грађевинске дозволе, за објекте за које се може 
захтевати Процена утицаја на животну средину, обрати на-
длежном органу за заштиту животне средине ради одлучи-
вања о потреби израде студије о процени утицаја објеката 
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04); 

У границама овог плана престају да важе Регулациони план 
блокова између Трга Славија и улица Светог Саве, Крушедолс-
ке, Тиршове, Катићеве и Булевара ослобођења („Службени лист 

Града Београда”, број 13/02) и Детаљни урбанистички план под-
ручја Славија („Службени лист Града Београда”, број 11/80).

***
Саставни део плана су и:
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

01 КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ 1:1.000
02 ПОСТОЈЕЋEСТАЊЕ 1:1.000
03 ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА 1:1.000
04 ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ 1:1.000
05 ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 1:1.000
06 УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 1:1.000
07 ПЛАН ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНE МРЕЖЕ 1:1.000
08 ПЛАН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ТK МРЕЖЕ 1:1.000
09 ПЛАН TOПЛОВОДНЕ МРЕЖЕ 1:1.000
10 СИНХРОН ПЛАН 1:1.000

ДОКУМЕНТАЦИЈА
1.0. ОПШТИ ДЕО
– Одлука о изради плана
– Решење о неприступању изради стратешке процене 

утицаја на животну средину
– Извештај о извршеној стручноj контроли Концепта 

плана
– Извештај о извршеној стручноj контроли Нацрта плана
– Извештај о јавном увиду
– Образложење Секретаријата за урбанизам и грађевин-

ске послове
2.0. ГЕОДЕТСКЕ ПОДЛОГЕ
– Катастарско-топографски план
– Копија плана водова
3.0. СТЕЧЕНЕ УРБАНИСТИЧКЕ ОБАВЕЗЕ
– ГП Београда 2021.
– Важећи планови – РП, ДУП, ПГР
– Анкетни конкурс 2005.
4.0 КОНЦЕПТ ПЛАНА
5.0. ЕЛАБОРАТИ
– Услови чувања, одржавања и коришћења култ. доба-

ра и добара која уживају претходну заштиту и мерењихове 
заштите за израду ПДР

– Геолошко-геотехничка документација за потребе из-
раде ПДР
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6.0. УСЛОВИ И МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЈА

7.0 РЕГИСТРАЦИЈА И ЛИЦЕНЦЕ
Овај план ступа на снагу осам дана након објављивања у 

„Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда

Број 350-383/16-С, 22. јуна 2016. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. 
јуна  2016. године, на основу члана 31. Статута Града Бео-
града („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16), члана 6. Одлу-
ке о грађевинском земљишту („Службени лист Града Бе-
ограда”, број 20/15) и у складу са Законом о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), донела је

ДР УГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА И ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА 2016. ГОДИНУ
УВОД 

Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта 
за 2016. годину (у даљем тексту: основни програм) донела је 
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 28. децем-
бра 2015. године, а објављен је у „Службеном листу Града Бео-
града”, број 82/15 од 28. децембра 2015. године. Програм обух-
вата уређивање грађевинског земљишта на територији Града, 
улагања у припрему и изградњу капиталних објеката од зна-
чаја за град, као и друга улагања. Одлукoм о буџету града 
Београда за 2016. годину планирана су финансијска средства 
за реализацију програма уређивања и доделе грађевинског 
земљишта за 2016. годину у износу од 12.550.000.000 динара.

У циљу активирања нових локација за изградњу недос-
тајуће инфраструктуре у постојећим насељима, првенствено 
водовода и канализације приступило се изради првих Измена 
и допуна програма. Како су Одлуком о ребалансу буџета гра-
да Београда за 2016. годину финансијска средства за реализа-
цију Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 
2016. годину остала иста, само је извршена прерасподела сред-
става. На основу тога су усвојене измене и допуне Програма 
уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016. у износу 
од 12.550.000.000 динара, објављене у „Службеном листу Града 
Београда”, број 10/16 од 7. марта 2016. године.

Упоредо са израдом ребаланса буџета Града Београда за 
2016. годину, и Изменама и долунама плана пословања и 
финансијског плана Дирекције, приступило се и изради Из-
мена и допуна Програма уређивања и доделе грађевинског 
земљишта за 2016. годину. Сагласно наведеним документи-
ма, планирана средства за реализацију Програма умањена 
су за 500.000.000 динара, тако да укупно планирана сред-
ства за реализацију програма износе 12.050.000.000 динара.

Финансијска средства се обезбеђују из:
– буџетских прихода и примања у износу од 5.458.500.000 

динара које реализује Дирекција по закљученим уговори-
ма са корисницима, закупцима и власницима грађевинског 
земљишта и закупцима пословног простора, и то из: накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта, доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта, закупнине грађевинског земљишта, 
закупнине пословног простора и сопствених прихода,

– примања од продаје нефинансијске имовине и финан-
сијске имовине у износу од 993.342.653 динара,

– кредитних средстава у износу од 1.437.500.000 динара 
наменски планираних за капиталне саобраћајнице од по-
себног интереса за град и то из кредита ЕИБ-а наменски за 
изградњу моста преко Саве и приступних саобраћајница,

– пројектованог суфицита у износу од 4.010.657.347 ди-
нара и

– наменског трансфера из буџета града Београда за фи-
нансирање припремних активности на изградњи саобраћај-
нице Северна тангента у износу од 150.000.000 динара,

На основу сагледане динамике реализације започетих ак-
тивности у протеклим месецима 2016. године, уговорених 
обавеза и накнадно поднетих иницијатива за изградњу не-
достајуће инфраструктуре у постојећим насељима, као и ин-
тереса града Београда на изградњи капиталних објеката од 
посебног интереса за град, као и за потребе уређивања нових 
локација, Дирекција је извршила прерасподелу претходно 
одобрених финасијских средстава у циљу ефикасније реали-
зације и стварања могућности уговарања, и сачинила Друге 
измене и допуне Програма уређивања и давања у закуп грађе-
винског земљишта за 2015. годину (у даљем тексту: Друге из-
мене програма), са пројекцијама за 2016. и 2017. годину.

Стручне службе Дирекције су утврдиле приоритетне 
расходе, инвестициона улагања и уговорене обавезе и, у 
складу са тим, извршиле прерасподелу планираних средста-
ва за реализацију програма по објектима и активностима.

Остварени приходи могу се по потреби преусмеравати за из-
вршење намена утврђених Програмом. Преусмеравања се могу 
вршити у оквиру исте групе послова, извора финансирања и 
исте економске класификације, уз одговарајућу документацију.

Другим изменама програма за 2016, извршена је прерас-
подела средстава у оквиру исте групе објеката за већ плани-
ране активности, неке активности су одложене за наредни 
период по испуњењу планских и имовинских услова за њи-
хову реализацију, а неке се покрећу раније у односу на пла-
нирану динамику, јер су се за то стекли услови.

Такође се предвиђа почетак реализације нових објеката 
за које се накнадно указала потреба, по извршеним консул-
тацијама са представницима градских општина како би се 
испуниле основне инфраструктурне потребе постојећих на-
сеља, нарочито у делу изградње водоводне и канализационе 
мреже. Такође, у делу капиталних објеката од посебног инте-
реса за град предвиђен је почетак реализације нових објеката.

Измене Програма, у односу на основни Програм, односе 
се на следеће:

У оквиру позиције I – ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕ-
ВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА – уместо укупно 6.906.000.000 ди-
нара, планира се 6.042.500.000 динара.

У оквиру позиције I.1. Прибављање урбанистичких плано-
ва – уместо укупно 375.000.000 динара, планира се 585.000.000 
динара, а расподела средстава по појединим тачкама је прика-
зана табеларно.

Доношењем ПГР грађевинског подручја града Београда, 
целине I–XIX, створени су услови за израду планова детаљне 
регулације за она подручја за која је ПГР дефинисао обавезу из-
раде детаљних планова. На основу тога урађен је Каталог пла-
нова које би требало приоритетно отпочети, а све у циљу да се 
цела територија града покрије урбанистичким плановима и на 
тај начин створе предуслови даље реализације развоја града. 
Изменама Програма предвиђено је да се покрену иницијативе, 
донесу Одлуке о изради и започне са израдом ових планова.

У оквиру позиције I.2. Саобраћајнице са припадајућом 
инфраструктуром – уместо 3.152.000.000 динара, планира 
се 2.483.000.000 динара, а расподела средстава по појединим 
тачкама је приказана табеларно.

У оквиру програма изградње саобраћајница са инфра-
структуром, поред раније планираних  објеката, предвиђа 
се започињање припремних активности за опремање нових 
локација по поднетим иницијативама, као и по у међувре-
мену донетим плановима детаљне регулације.

– Тачка I.2.Б.12.  Паркинзи у насељу Др Ивана Рибара
– Тачка I.2.Ц.44. Пружни прелаз у Батајници са приступ-

ним саобраћајницама
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У оквиру позиције I.3. Објекти и мрежа водосабдевања – 
уместо 851.000.000 динара, планира се 893.000.000 динара, а рас-
подела средстава по појединим тачкама је приказана табеларно.

По добијеним грађевинским дозволама, стекли су се ус-
лови за бржу реализацију појединих објеката, а на иниција-
тиву Железница Србије, за потребе реализације републич-
ког пројекта изградње ТПС Земун, потребно је опремити 
земљиште водоводном мрежом

– Тачка I.3.Ц.9. Водовод у Улици Алфреда Нобела 
У оквиру позиције I.4. Објекти и мрежа канализације – умес-

то 1.846.000.000 динара, планира се 1.517.000.000 динара, а распо-
дела средстава по појединим тачкама је приказана табеларно.

По спроведеним поступцима јавних набавки, уговорена 
су средства мања од планираних, па је делом и то довело до 
смањења потребних средстава.  

У оквиру позиције I.5. Гробља – уместо 60.000.000 дина-
ра, планира се 68.000.000 динара, а расподела средстава по 
појединим тачкама је приказана табеларно.

У оквиру позиције I.6. Изградња станова – уместо 
536.000.000 динара, планира се 426.000.000 динара, а распо-
дела средстава по појединим тачкама је приказана табеларно.

Смањена су планирана средства са позиција накнаде по 
основу одлука суда, других органа и уговора за локације 
које нису обухваћене тачкама програма, имајући у виду до 
сада извршене исплате.

У оквиру позиције I.7. Припремање грађевинског 
земљишта за доделу – уместо укупно 86.000.000 динара, 
планира се 70.500.000 динара, а расподела средстава по 

појединим тачкама је приказана табеларно.
У оквиру позиције II – ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ КАПИ-
ТАЛНИХ САОБРАЋАЈНИЦА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА 
ЗА ГРАД – уместо укупно 5.644.000.000 динара, планира се 
6.007.500.000 динара, а расподела средстава по појединим 
тачкама је приказана табеларно.

Имајући у виду до сада извршене активности, извршена 
је прерасподела средстава по објектима, а на основу покре-
нутих иницијатива, а у циљу реализације важних градских 
пројеката предвиђена је

Тачка II Б.7. Реконструкција Бранковог моста
Тачка II Ц.7. Мост на Дунаву код Аде Хује
Планирана финасијска средства за основне програмске 

позиције, као и за појединачке објекте из Програма приказ-
ана су табеларно у тексту који следи.

Уместо табеле из Претходних измена програма која гла-
си: ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РЕА-
ЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗА 2016. год. ПРЕМА ИЗМЕНА-
МА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 
2017. И 2018. год. (дин.), треба да стоји: ПЛАНИРАНА ФИ-
НАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 
ЗА 2016. год. ПРЕМА ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНА-
МА ПРОГРАМА СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2017. И 2018. год. 
(дин.), у којој је дат упоредни приказ, Претходне измене и 
допуне плана за 2016. годину и Друге измене и допуне пла-
на за 2016. годину, са пројекцијам за 2017. и 2018. годину.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗА 2016. год. ПРЕМА ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2017. И 2018. ГОД. (ДИН.)

ПОЗ OБЈЕКАТ

ПРЕТХОДНЕ
ИЗМЕНЕ И ДОПУ-

НЕ ПЛАНА 
ЗА 2016.

ДРУГЕ
ИЗМЕНЕ И ДОПУ-

НЕ ПЛАНА 
ЗА 2016.

ДРУГЕ
ИЗМЕНЕ И ДОПУ-

НЕ ПЛАНА 
ЗА 2017.

ДРУГЕ
ИЗМЕНЕ И ДО-

ПУНЕ ПЛАНА ЗА 
2018.

I ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 6.906.000.000 6.042.500.000 6.884.166.000 7.819.415.000
I.1. Прибављање урбанистичких планова 375.000.000 585.000.000 402.625.000 560.075.000
А. Урбанистички планови за које су донете одлуке о изради у претходном периоду 248.385.688 235.791.350 72.946.187 18.262.145
Б. Нови планови који ће се радити по одлукама које ће бити донете у 2015. 30.864.250 218.781.373 274.302.620 525.812.989
Ц. Припремни радови за израду урбанистичких планова 95.750.062 130.427.277 55.376.193 15.999.866
I.2. Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром 3.152.000.000 2.483.000.000 3.235.303.000 4.122.550.000
А. Наставак изградње започетих објеката 306.118.037 300.149.730 271.257.000 180.370.000
Б. Почетак изградње нових објеката 1.330.200.411 626.857.171 1.857.887.618 2.451.580.000
Ц. Припрема за почетак изградње 81.979.120 56.671.394 155.208.382 238.500.000
Д. Решавање имовинско правних односа 1.326.000.000 1.449.000.000 820.500.000 1.225.500.000
Е. Изградња недостајућих саобраћајница и комуналне инфраструктуре у 

постојећим насељима
107.702.432 50.321.705 130.450.000 26.600.000

I.3. Објекти и мрежа водоснабдевања 851.000.000 893.000.000 753.260.000 702.960.000
A. Наставак изградње започетих објеката 492.713.007 512.113.806 474.108.000 150.080.000
Б. Почетак изградње нових објеката 338.024.720 348.405.921 246.222.000 407.720.000
Ц. Припрема за почетак изградње 12.262.273 6.680.273 26.230.000 137.360.000
Д. Решавање имовинско правних односа 8.000.000 25.800.000 6.700.000 7.800.000
I.4. Објекти и мрежа канализације 1.846.000.000 1.517.000.000 1.952.128.000 1.846.830.000
A. Наставак изградње започетих објеката 701.432.033 746.580.886 154.787.076 0
Б. Почетак изградње нових објеката 744.555.599 502.546.746 1.406.618.524 663.190.000
Ц. Припрема за почетак изградње 117.012.368 38.572.368 232.722.400 1.083.640.000
Д. Решавање имовинско правних односа 283.000.000 229.300.000 158.000.000 100.000.000
I.5. Гробља 60.000.000 68.000.000 34.350.000 36.000.000
A. Наставак изградње започетих објеката 36.941.600 44.241.200 2.220.000 0
Ц. Припрема за почетак изградње 9.058.400 9.758.800 24.630.000 22.500.000
Д. Решавање имовинско правних односа 14.000.000 14.000.000 7.500.000 13.500.000
I.6. Изградња и прибављање станова и других простора, решавање имовинских 

односа, поправке станова и пословног простора и др.
536.000.000 426.000.000 488.000.000 527.000.000

A. Наставак изградње започетих објеката 17.000.000 15.400.000 130.000.000 170.000.000
Д. Решавање имовинско правних односа 519.000.000 410.600.000 358.000.000 357.000.000
I.7. Припремање грађевинског земљишта за доделу 86.000.000 70.500.000 18.500.000 24.000.000
A. Активности на припреми локација 24.000.000 30.500.000 17.000.000 18.000.000
Д. Решавање имовинско правних односа 62.000.000 40.000.000 1.500.000 6.000.000
II ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ 

КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД
5.644.000.000 6.007.500.000 5.860.334.000 3.996.085.000

А. Наставак изградње започетих објеката 2.844.234.001 3.255.491.201 2.394.829.773 515.500.000
Б. Почетак изградње нових објеката 2.124.395.799 1.742.568.599 2.675.602.191 1.085.685.000
Ц. Припрема за почетак изградње 118.370.200 93.440.200 447.902.036 2.181.900.000
Д. Решавање имовинско правних односа 557.000.000 916.000.000 342.000.000 213.000.000

  УКУПНО (I+II): 12.550.000.000 12.050.000.000 12.744.500.000 11.815.500.000
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III ПРОГРАМ ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

Назив локације П комплекса 
(hа)

БРГП
(m²)

1. Локација за привредне делатности на 
Новосадском путу, Земун

0,80 6.417

2. Локација за комерцијалне садржаје 
ГП2, „Аутокоманда”, Вождовац

0,64 22.473

3. Локација за становање Дубровачка 8, 
Стари град

0,04 1.329

4. Стамбени објекат у Азбестном насељу 
(ГП12), Чукарица

0,07 1.882

5. Локација за спорт (блок 7) у насељу 
Бањица, Вождовац

0,23 1.148

6. Локација у оквиру ПДР привредне зоне 
„Аутопут” (ГП2-ГП4), Нови Београд

9,16 91.600

7. Локација за спорт Браће Јерковић, 
Вождовац

0,24 2.530

8. Локација за становање у Карловачкој 
улици (ГП1-ГП2), Врачар

0,07 2.125

9. Локација за индивидуално стано-
вање у ул. Милоја Закића (ГП1-ГП7), 
Чукарица

0,37 4.090

10. Локација у оквиру ПДР привредне зоне 
„Горњи Земун”, Галеника (ГП1-ГП2), 
Земун

0,70 5.615

11. Локација за комерцијалне садр-
жаје „Аутокоманда 2”, к.п.3/12, КО 
Вождовац

0,25 7.692

12. Локација за становање у насељу Ми-
ријево, Звездара

0,20 1.608

13. Локација за мешовите градске центре у 
Блоку 63, Нови Београд

0,83 54.000

14. Локација за привредно-комерцијалне 
делатности на Батајничком путу, Земун

7,44 44.657

15. Локација за становање Дула Каракла-
ића, Лазаревац

0,20 6.386

16. Локација за бањски комплекс у Овчи, 
Палилула

2,72 13.474

17. Локација за становање Омладинска 
улица, Савски венац

0,13 917

Поред наведених локација, предмет доделе може бити 
и остало неизграђено грађевинско земљиште – локације за 
које ће бити решени имовинско – правни односи.

IV РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

За радове на уређивању грађевинског земљишта обух-
ваћене овим програмом, Програм представља одлуку о 
додели земљишта Дирекцији за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда ЈП и сагласност да прибавља у јавну 
својину објекте и земљиште и изводи радове, у оквиру про-
грама, на непокретностима на којима је град носилац права 
својине. 

Дирекција, као инвеститор у име Града Београда, има 
право да предузима све прописане радње, покреће одгова-
рајуће поступке ради прибављања сагласности, грађевин-
ских дозвола, пријаве почетка извођења радова и добијања 
употребне дозволе, у циљу његовог уређивања.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београ-
да Ј.П. стараће се о реализацији овог програма, а Надзорни 
одбор Дирекције ће пратити реализацију и о томе подноси-
ти извештаје надлежним органима Града Београда.

Овај програм објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 463-388/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. 
jуна 2016. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – 
др. закон), члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тр-
гова на територији града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 7/94, 16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 31. та-
чка 21. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, број 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 
7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ДОДЕЛИ НАЗИВА ТРГА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

I – ДОДЕЉУЈЕ СЕ назив трга и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА: СТАРИ ГРАД
1. Делу Улице македонске која почиње од зграде у којој 

се налази дневни лист „Политика” и иде до Цетињске улице 
мења се досадашњи назив и одређује се нов назив: Трг По-
литика. 

II – Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Града Београда
Број: 015-393/16-С – 22. јун 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. 
jуна 2016. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – 
др. закон), члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и 
тргова на територији града Београда („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 7/94, 16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 31. 
тачка 21. Статута Града Београда („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 
7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

I – ДОДЕЉУЈЕ СЕ назив улице и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА: САВСКИ ВЕНАЦ
1. Улици која почиње од Улице Милоја Ђака између бр. 

44 и 46 и иде паралелно са Улицом омладинском одређује се 
назив: УЛИЦА ДР ВОЈИСЛАВА СТОЈАНОВИЋА.
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II – Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 015-392/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. 
jуна 2016. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 
– др. закон), члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица 
и тргова на територији града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 7/94, 16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) и чла-
на 31. тачка 21. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гла-
сник РС”, број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА 

I – ДОДЕЉУЈЕ СЕ назив улице и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА: ЗВЕЗДАРА
1. Улици која се налази између Улица витезова Ка-

рађорђеве звезде и Радивоја Марковића, а паралелна је са 
Улицом Пере Вељковића одређује се назив: УЛИЦА МОМЕ 
ДИМИЋА. 

II – Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 015-391/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. 
јуна 2016. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 
9a. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 
– одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ДИРЕКЦИЈЕ 
ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕО-

ГРАДА Ј.П.

1. Даје се сагласност на Статут Дирекције за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда ЈП који је донео Надзорни 

одбор Дирекције под бројем 37411/995-07, на седници одр-
жаној 14. јуна 2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 110-408/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. 
јуна 2016. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 
9a. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 
– одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ УРБАНИС-
ТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАДА – ЈАВНО УРБАНИСТИЧ-

КО ПРЕДУЗЕЋЕ 

1. Даје се сагласност на Статут Урбанистичког завода 
Београда – Јавно урбанистичко предузеће, који је донео 
Надзорни одбор предузећа под бројем 023-782/2016, на се-
дници одржаној 14. јуна 2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 110-409/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. 
јуна 2016. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 
9a. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 
– одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КО-
МУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ЧИСТОЋА” 

1. Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног преду-
зећа „Градска чистоћа”, који је донео Надзорни одбор пре-
дузећа на седници одржаној 14. јуна 2016. године Одлуком 
број 10610/4.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 110-400/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. 
јуна 2016. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 
9a. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 
– одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КО-
МУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОСТАН ТЕХНОЛО-

ГИЈЕ”

1. Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног преду-
зећа „Инфостан технологије” који је донео Надзорни одбор 
предузећа на седници одржаној 14. јуна 2016. године Одлу-
ком број 4842/2.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 110-407/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. 
јуна 2016. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 
9a. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 
– одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КО-
МУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ” БЕО-

ГРАД 

1. Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног пре-
дузећа „Погребне услуге” Београд, који је донео Надзорни 
одбор предузећа на седници одржаној 14. јуна 2016. године 
Одлуком број 1-23.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 110-405/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. 
јуна 2016. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 
9a. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 
– одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КО-

МУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО – БЕОГРАД” 

1. Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног пре-
дузећа „Зеленило – Београд”, који је донео Надзорни одбор 
предузећа под бројем 6352/1 на седници одржаној 14. јуна 
2016. године Одлуком број 6352.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 110-401/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. 
јуна 2016. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 
9a. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 
– одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КО-
МУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА” 

1. Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног пре-
дузећа „Београдски водовод и канализација”, који је донео 
Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 14. јуна 
2016. године Одлуком број 35595/1.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 110-402-/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. јуна 
2016. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 
12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9a. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 
и „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУ-
НАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ” БЕОГРАД 

1. Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног пре-
дузећа „Јавно осветљење” Београд, број 2607, који је донео 
Надзорни одбор предузећа Одлуком број 15/2016, на седни-
ци одржаној 13. јуна 2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 110-406/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. јуна 
2016. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 
12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9a. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 
и „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КО-
МУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ”, БЕОГРАД 

1. Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног пре-
дузећа „Градске пијаце”, Београд, који је донео Надзорни 
одбор предузећа, одлуком под бројем 10647/6, на седници 
одржаној 14. јуна 2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 110-403/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. 
јуна 2016. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 
9a. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 
– одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КО-

МУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВЕТЕРИНА БЕОГРАД” 

1. Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног пре-
дузећа „Ветерина Београд”, који је донео Надзорни одбор 

предузећа под бројем 20, на седници одржаној 13. јуна 2016. 
године, Одлуком број 20/1. 

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 110-416/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. 
јуна 2016. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 
9a. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 
– одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕ-

ДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО” БЕОГРАД 

1. Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа „Град-
ско стамбено”, Београд, који је донео Надзорни одбор овог 
предузећа, Одлуком под бројем 1822/2, на седници одржа-
ној 14. јуна 2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 110-411/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. 
јуна 2016. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 
9a. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 
– одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ВО-
ДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДВОДЕ” КОЈИ 

ЈЕ ДОНЕО НАДЗОРНИ ОДБОР ОДЛУКОМ БР. 3511/2 

1. Даје се сагласност на Статут Јавног водопривредног 
предузећа „Београдводе”, који је донео Надзорни одбор 
предузећа под бројем 3511/2, на седници одржаној 14. јуна 
2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 110-410/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 



Број 64 – 76 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 23. јун 2016.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. јуна 
2016. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 
12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9a. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 
и „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КО-
МУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ” 

1. Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног пре-
дузећа „Београдске електране”, број I-12352/2, коју је донео 
Надзорни одбор предузећа Одлуком број I-12352/3, на сед-
ници одржаној 14. јуна 2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 110-404/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. јуна 
2016. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 
12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9a. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 
и „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

„АДА ЦИГАНЛИЈА” БЕОГРАД 

1. Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа за 
уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”, Бе-
оград, који је донео Надзорни одбор овог предузећа, под 
бројем 2162/16, на седници одржаној 14. јуна 2016. године, 
одлуком број 3/85.1-НО.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 110-412/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. јуна 
2016. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 
12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9a. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 
и „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КО-
МУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД”

1. Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног преду-
зећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”, који је донео 

Надзорни одбор предузећа под бројем 6864 на седници одр-
жаној 14. јуна 2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 110-397/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. 
јуна 2016. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 
9a. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 
– одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КО-

МУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАД-ПУТ”

1. Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног преду-
зећа „Београд-пут”, који је донео Надзорни одбор предузећа 
под бројем IV/9  24712/2016 на седници одржаној 14. јуна 
2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 110-398/16-С, 22. јунс2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда на седници одржаној 22. јуна 
2016. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”,број 15/16), 
члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 
9a. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 
– одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КО-
МУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАР-

КИРАЛИШТА „ПАРКИНГ СЕРВИС” БЕОГРАД

1. Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног пре-
дузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сер-
вис”, који је донео Надзорни одбор предузећа под бројем 
8-LXXXXVIII/3 на седници одржаној 14. јуна 2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 110-399/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. јуна 
2016. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 
12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9. Статута Града Бе-
ограда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕ-

ДУЗЕЋА „ХИПОДРОМ БЕОГРАД” 

1. Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа „Хипо-
дром Београд”, који је донео Надзорни одбор ЈП „Хиподром 
Београд”, под бројем 213-1, 14. јуна 2016. године. 

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 110-415/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. јуна 
2016. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 
12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, и 83/14-др. закон) и члана 31. тачка 9a. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС), 
донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ЗА OБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ 
ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БЕОГРАД „САВА ЦЕНТАР” КОЈИ 

ЈЕ ДОНЕО НАДЗОРНИ ОДБОР ОДЛУКОМ БР. 2418/3

1. Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа за oба-
вљање делатности од општег интереса за Град Београд „Сава 
центар” који је донео Надзорни одбор предузећа, Одлуком 
број 2418/3, на седници одржаној 14. јуна 2016. године. 

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 110-413/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. 
јуна 2016. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 
9a. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 
– одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ 
ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БЕОГРАД „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА” 

БЕОГРАД

1. Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа за 
обављање делатности од општег интереса за Град Београд 

„Београдска тврђава”, Београд, број 1382-1/16 од 14. јуна 
2016. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Бео-
градска тврђава” на седници одржаној 14. јуна 2016. го-
дине.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 110-414/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. 
јуна 2016. године, на основу члана 15, став 1. тачка 4, чла-
на 33, став 1, тачка 4, став 2, и став 3, чл. 34. и 35. Зако-
на о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, бр. 
111/09, 92/11 и 93/12) и Уредбе о саставу и начину рада 
штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС”, 
број 98/10) и члана 31. став 1. тачка 7. Статута Града Бе-
ограда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС), 
донела је

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА 

I – Образује се Градски штаб за ванредне ситуације на 
територији града Београда (у даљем тексту: Градски штаб), 
у који се именују

За команданта:
– др Синиша Мали, градоначелник града Београда,
За заменике команданта именују се:
– Андреја Младеновића, заменик градоначелника града 

Београда,
– Слободан Шолевић, члан Градског већа града Београда,
За начелника:
– Раде Милошевић, начелник Управе за ванредне ситу-

ације у Београду, Сектор за ванредне ситуације, МУП РС.
За чланове Градског штаба именују се следећа лица:
1. Горан Весић, градски менаџер,
2. Сандра Пантелић, начелник Градске управе Града Бе-

ограда,
3. Мирјана Павичић, директор Службе за информи-

сање,
4. Загорка Панић, секретар Секретаријата за инспекци-

јске послове,
5. Никола Ристић, начелник Комуналне полиције,
6. Дарко Главаш, директор Службе за комуникацију и 

координацију односа са грађанима, руководилац Струч-
но-оперативног тима за заштиту и спасавање од снежних 
мећава, наноса и поледица,

7. Бобан Рајчић, начелник Одељења за послове одбране 
и ванредних ситуација у Кабинету градоначелника града 
Београда, руководилац Стручно-оперативног тима за коор-
динацију и реализацију планова, мера и задатака цивилне 
заштите на територији града Београда, 

8. Тијана Маљковић, секретар Секретаријата за привре-
ду, руководилац Стручно-оперативног тима за заштиту и 
спасавање од епизоотија и биљних болести, 
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9. Љиљана Новаковић, секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове, руководилац Стручно-опера-
тивног тима за заштиту и спасавање од земљотреса, руше-
вина, клизишта, одрона и ерозија,

10. Ненад Ђинђић, директор ЈВП „Београдводе”, руково-
дилац Стручно-оперативног тима за заштиту и спасавање 
од поплава,

11. Нина Јандрић, секретар Секретаријата за кому-
налне и стамбене послове, руководилац Стручно-опера-
тивног тима за заштиту и спасавање од града и олујних 
ветрова,

12. Горан Триван, секретар Секретаријата за зашти-
ту животне средине, руководилац Стручно-оперативног 
тима за заштиту и спасавање од суше и високих темпера-
тура, 

13. Мр сц. мед. др Вера Дражић, секретар Секретарија-
та за здравство, руководилац Стручно-оперативног тима за 
заштиту и спасавање од епидемија и здравље људи,

14. Наташа Станисављевић, секретар Секретаријата 
за социјалну заштиту, руководилац Стручно-оперативног 
тима за заштиту и спасавање за евакуацију, склањање и 
збрињавање,

15. Миле Јовичић, командант ватрогасно-спасилачке 
бригаде, Управе за ванредне ситуације у Београду, Сектор 
за ванредне ситуације МУП РС, руководилац Стручно-опе-
ративног тима за заштиту и спасавање од пожара и експло-
зија, техничко-технолошких несрећа и терористичких на-
пада,

16. Др Душанка Матијевић, директор Градског завода за 
јавно здравље, руководилац Стручно-оперативног тима од 
нуклеарних и радијационих акцидената (РХБЗ – Радиолош-
ка, хемијска и биолошка заштита), 

17. Душан Рафаиловић, секретар Секретаријата за са-
обраћај,

18. Марко Стојановић, секретар Секретаријата за енер-
гетику, 

19. Снежана Ђурић, секретар Секретаријата за образо-
вање и дечју заштиту,

20. Веселин Милић, начелник ПУ за град Београд, 
МУП РС,

21. Дејан Јанковић, бригадни генерал, МО РС,
22. Др Горан Чолаковић, директора Градског завода за 

хитну медицинску помоћ,
23. Југослав Николић, директор РХМЗ-а,
24. Ивана Марисављевић Дашић, секретар, Црвени крст 

Београд,
25. Иван Тејић, директор ЈКП „Београд-пут”,
26. Андрија Чупковић, директор ЈКП „Паркинг сервис”,
27. Жељко Милковић, директор ГСП „Београд”,
28. Слободан Станојевић, директор ЈКП „Зеленило – Бе-

оград”,
29. Мирослав Богдановић, директор ЈКП „Градска чис-

тоћа”,
30. Горан Алексић, директор ЈКП „Београдске елек-

тране”,
31. Светозар Веселиновић, директор ЈКП „Београдски 

водовод и канализација”,
32. Др Драгана Деспот, директор Завода за биоциде и 

медицинску екологију,
33. Будимир Грубић, директор ЈКП „Ветерина Београд”.
II – Градски штаб, по потреби, образује и помоћне 

стручно-оперативне тимове за специфичне задатке заштите 
и спасавања посебним актом.

III – Градски штаб за ванредне ситуације на територији 
града Београда образује се ради спровођења активности у 
ванредној ситуацији, разматрању стања спремности за ор-
ганизован одговор на ризике и претње и обавља следеће по-
слове:

1. Градски штаб за ванредне ситуације на територији 
града Београда руководи и кординира рад субјеката сис-
тема заштите и спасавања и снага заштите и спасавања 
у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених зада-
така:

2. Руководи и кординира спровођење мера и задатака 
цивилне заштите;

3. Разматра и даје мишљење на предлог процене угро-
жености од елементарних непогода и других несрећа и 
планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;

4. Прати стање и организацију заштите и спасавања и 
предлаже мере за њихово побољшање;

5. Наређује употребу снага заштите и спасавања, сред-
ства помоћи и других средстава која се користе у ванред-
ним ситуацијама;

6. Стара се о редовном информисању и обавештавању 
становништва о изазовима, ризицима, претњама и опас-
ностима и предузетим мерама;

7. Разматра организацију, опремање и обучавање једи-
ница цивилне заштите, повереника и заменика повереника 
цивилне заштите и оспособљених правних лица;

8. Сарађује са надлежним органима заштите и спаса-
вања суседних јединица локалне самоуправе у ванредним 
ситуацијама;

9. Процењује угроженост од настанка ванредне ситу-
ације;

10. Сарађује са штабовима суседних јединица локалне 
самоуправе;

11. Именује поверенике и заменике повереника цивилне 
заштите на предлог општинског штаба за ванредне ситу-
ације на територији града Београда;

12. Разматра и предлаже доношење одлуке о организа-
цији заштите и спасавања на територији града;

13. Наређује евакуацију становништва и доноси одлуку 
о обиму евакуације и категорију становништва које се ева-
куише;

14. Ангажује оспособљена правна лица од значаја за 
заштиту и спасавање на територији града Београда;

15. Доноси наредбе, закључке и препоруке;
16. Упознаје се са достигнутим степеном развоја и из-

градње система заштите и спасавања;
17. Обавља и друге послове у складу са законом и дру-

гим прописима.
Ради остваривања функционалне интеграције из пре-

тходног става Градски штаб организује и спроводи обуча-
вање, оспособљавање и стручно усавршавање чланова и 
предузима мере и активности на оспособљавању органа и 
јединица цивилне заштите.

IV – Стручне и организационе послове за потребе Град-
ског штаба обављаће Кабинет градоначелника града Бео-
града.

V – Градске општине Града Београда су дужне да об-
разују општинске штабове за ванредне ситуације у року од 
90 дана од дана доношења овог решења.

Правни субјекти чији је оснивач град Београд дужни су 
да образују кризне тимове за ванредне ситуације у року од 
30 дана од дана доношења овог решења.

VI – Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на те-
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риторији града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 66/12, 56/13, 6/14 и 89/14).

VII – Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 020-450/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. 
јуна 2016. године, на основу члана 31. став 1. тачка 19. Ста-
тута града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 – од-
лука УС) и члана 13. Одлуке о употреби имена, грба и заста-
ве града Београда („Службени лист Града Београда”, број 
37/16), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на уношење имена „BELGRADE” у 
пословно име привредног друштва у оснивању – „ACTIVE 
PARTNERS BELGRADE D.O.O.”

2. Ово решењe објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 3-451/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. 
јуна 2016. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 
– др. закон), члана 31. тачка 9а. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 
и „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС) и члана 
22. Одлуке о промени оснивачког акта ЈП „Хиподром Бео-
град”, Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 10/13 и 
54/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ХИПОДРОМ БЕОГРАД”, БЕО-

ГРАД

1. Разрешава се, вршилац дужности директора Јавног 
предузећа „Хиподром Београд”, Игор Кнежевић, због исте-
ка мандата.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-438/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. јуна 
2016. године, на основу члана 52. став 2. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16), члана 12. тачка 
8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 
и 83/14 – др. закон), члана 31. тачка 9а. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ХИПОДРОМ БЕОГРАД”, БЕО-

ГРАД

1. Именује се Игор Кнежевић, за вршиоца дужности ди-
ректора Јавног предузећа „Хиподром Београд”, на период од 
годину дана. 

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-439/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. јуна 
2016. године, на основу чл. 34. и 39. Закона о култури („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), чла-
на 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА 

„ПИНОКИО”

1. Разрешава се Игор Бојовић дужности директора По-
зоришта лутака „Пинокио”, због преласка на другу дужност.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-442/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. јуна 
2016. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), чла-
на 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07 и 83/14 – др закон), члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА „ПИНОКИО”

1. Именује се Владимир Лазић, позоришни редитељ, за 
вршиоца дужности директора Позоришта лутака „Пино-
кио”, најдуже једну годину.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-443/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. јуна 
2016. године, на основу чл. 34. и 39. Закона о култури („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), чла-
на 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Утврђује се да је Милораду Мандићу, престала дуж-
ност директора Позоришта Бошко Буха – Установе културе 
од националног значаја, због смрти, 15. јуна 2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-440/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. 
јуна 2016. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о колтури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. Статута Града Бео-
града („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 
и „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ПОЗОРИШТА БОШКО БУХА – УСТАНОВЕ КУЛТУ-

РЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

1. Именује се Игор Бојовић, дипломирани драматург, за 
вршиоца дужности директора Позоришта Бошко Буха – Ус-
танове културе од националног значаја, најдуже једну годину.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-441/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. 
јуна 2016. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о глав-
ном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. 
закон) и члана 31. тачка 9. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службе-
ни гласник РС”, број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 
ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ 

ЦЕНТАР „ТАШМАЈДАН”

1. Именује се Млађен Шљиванчанин, дипломирани ме-
наџер, за заменика директора Установе за физичку културу, 

Спортско-рекреативни центар „Ташмајдан”, на период од 
четири године.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 112-448/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. 
јуна 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, 
број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „ЛАЗАР САВАТИЋ”, ЗЕМУН

I – Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Лазар Саватић”, Земун, ул. Кеј ослобођења 
број 27, представник јединице локалне самоуправе, Горан 
Перуничић.

II – Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 118-455/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. 
јуна 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени листу Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, 
број 7/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”, ЗЕМУН

I – Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Светозар Милетић”, Земун, Немањина број 25, 
представник родитеља, на лични захтев, Велибор Пешић.

II – Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 118-457/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 22. јуна 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлу-
ка УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЛАЗАР САВАТИЋ”, ЗЕМУН

I – Именује се за члана Школског одбора Основне школе „Лазар Саватић”, Земун, Кеј ослобођења број 27, представник 
јединице локалне самоуправе, Матија Карахас.

II – Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 112-456/16-С, 22. јуна 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср. 
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Страна

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
део блока између улица: Бранкове, Зелени венац, 
Краљице Наталије и Југ Богданове, Градска општи-
на Савски венац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о изради измена и допуне Плана де-
таљне регулације за реконструкцију саобраћајнице 
Партизански пут (Драгослава Срејовића) са припа-
дајућом инфраструктуром, доградњу резервоара и 
реконструкцију црпне станице „Пионир”, деоница 
од Волгине до Јованке Радаковић  – – – – – – – – – –  2

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
блок између улица: Тадеуша Кошћушка, Цара Ду-
шана, Риге од Фере и Страхињића бана, градска 
општина Стари град  – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

План детаљне регулације блока између улица: 
Делиградске, Бирчанинове, Катићеве, Булевара ос-
лобођења и Трга Славија, градска општина Савски 
венац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Друге измене и допуне Програма уређивања и 
доделе грађевинског земљишта за 2016. годину  – –  20

Решење о додели назива трга на територији 
градске општине Стари град– – – – – – – – – – – – –  72

Решење о додели назива улице на територији 
градске општине Савски венац  – – – – – – – – – – –  72

Решење о додели назива улице на територији 
градске општине Звездара  – – – – – – – – – – – – – –  73

Решење о давању сагласности на Статут Дирекције 
за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП  – –  73

Решење о давању сагласности на Статут  Урба-
нистичког завода Београда – Јавно урбанистичко 
предузеће  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  73

Решење о давању сагласности на Статут Јавног 
комуналног предузећа „Градска чистоћа”  – – – – –  73

Решење о давању сагласности на Статут Јавног 
комуналног предузећа „Инфостан технологије” – –  74

Решење о давању сагласности на Статут Јавног ко-
муналног предузећа „Погребне услуге” Београд  – – –  74

Решење о давању сагласности на Статут Јавног 
комуналног предузећа „Зеленило – Београд”  – – –  74

Решење о давању сагласности на Статут Јавног 
комуналног предузећа „Београдски водовод и кана-
лизација”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  74

Решење о давању сагласности на Статут Јавног 
комуналног предузећа „Јавно осветљење” Београд  –  75

Решење о давању сагласности на Статут Јавног 
комуналног предузећа „Градске пијаце”, Београд  –  75

Решење о давању сагласности на Статут Јавног 
комуналног предузећа „Ветерина Београд”  – – – –  75

Решење о давању сагласности на Статут Јавног 
предузећа „Градско стамбено” Београд – – – – – – –  75

Страна

Решење о давању сагласности на Статут Јавног 
водопривредног предузећа „Београдводе” који је 
донео Надзорни одбор Одлуком број 3511/2 – – – –  75

Решење о давању сагласности на Статут Јавног 
комуналног предузећа „Београдске електране”  – –  76

Решење о давању сагласности на Статут Јавног 
предузећа за уређење, коришћење и одржавање 
„Ада Циганлија” Београд  – – – – – – – – – – – – – –  76

Решење о давању сагласности на Статут Јавног 
комуналног предузећа Градско саобраћајно преду-
зеће „Београд”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  76

Решење о давању сагласности на Статут Јавног 
комуналног предузећа „Београд-пут”– – – – – – – –  76

Решење о давању сагласности на Статут Јавног 
комуналног предузећа за јавне гараже и паркира-
лишта „Паркинг сервис” Београд  – – – – – – – – – –  76

Решење о давању сагласности на Статут Јавног 
предузећа „Хиподром Београд”  – – – – – – – – – – –  77

Решење о давању сагласности на Статут Јавног 
предузећа за обављање делатности од општег ин-
тереса за Град Београд „Сава центар” који је донео 
Надзорни одбор Одлуком број 2418/3  – – – – – – –  77

Решење о давању сагласности на Статут Јавног 
предузећа за обављање делатности од општег интере-
са за Град Београд „Београдска тврђава”, Београд  – –  77

Решење о образовању Градског штаба за ванред-
не ситуације на територији града Београда– – – – –  77

Решење о давању сагласности на уношење име-
на „Belgrade” у пословно име привредног друштва у 
оснивању – Active Partners Belgrade D.O.O.– – – – –  79

Решење о разрешењу вршиоца дужности директо-
ра Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд  – –  79

Решење о именовању вршиоца дужности директо-
ра Јавног предузећа „Хиподром Београд”, Београд  – –  79

Решење о разрешењу директора Позоришта лу-
така „Пинокио” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  79

Решење о именовању  вршиоца дужности ди-
ректора Позоришта лутака „Пинокио” – – – – – – –  79

Решење о утврђивању престанка дужности ди-
ректора Позоришта Бошко Буха – Установе културе 
од националног значаја  – – – – – – – – – – – – – – –  80

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Позоришта Бошко Буха – Установе културе од 
националног значаја  – – – – – – – – – – – – – – – – –  80

Решење о именовању заменика директора Ус-
танове за физичку културу Спортско-рекреативни 
центар „Ташмајдан”  – – – – – – – – – – – – – – – – –  80

Решења о разрешењу и именовању чланова 
школских одбора у појединим основним и средњим 
школама на територији града Београда – – – – – – –  80

САДРЖАЈ



Број 64 – 84 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 23. јун 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

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


